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Diante da decisão da retomada do 

calendário acadêmico e da 

autorização de uso do Ensino 

Remoto Emergencial (ERE), o 

IFG abre o Edital Programa 

Permanência Conectividade. 



QUEM PODE SE INSCREVER?

Todos os (as) estudantes com renda familiar per capita 

de até um salário mínimo e meio, que NÃO têm 

acesso suficiente à internet, regularmente matriculados 

(as) nos cursos presenciais: 

▹ a) Técnico Integrado ao Ensino Médio;

▹ b) Técnico Integrado Integral na Modalidade 

Educação de Jovens e Adultos (EJA); 

▹ c) Técnico Subsequente;

▹ d) Graduação (licenciatura, bacharelado e 

tecnológico). 

▹ e) Pós-graduação (lato e stricto sensu)
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COMO SE INSCREVER?

Já é contemplado com algum auxílio estudantil ou está na lista de espera? 

(EXCETO EJA Permanência e Integrado Alimentação)

SIM

Realizar a inscrição no Programa Permanência -
Conectividade, no Sistema Unificado de 
Administração Pública (SUAP) http://suap.ifg.edu.br

Anexar Declaração de necessidade de

contratação de internet (Anexo III), no item
“documentação do aluno” no ato da inscrição
no programa.

Na impossibilidade do envio do arquivo no formato eletrônico, a declaração e demais 
documentos também poderão ser entregues na recepção do Câmpus.

NÃO

Preencher o questionário de caracterização
socioeconômica no Módulo de Atividades
Estudantis do SUAP http://suap.ifg.edu.br

Realizar a inscrição no Programa Permanência -
Conectividade, no Sistema Unificado de 
Administração Pública (SUAP).

Anexar documentos dos anexos I, II e III, no
item “documentação do aluno” no ato da
inscrição no programa.

http://suap.ifg.edu.br/
http://suap.ifg.edu.br/


“Serão disponibilizadas 

algumas declarações 

impressas para os (as) 

estudantes que não tem 

como imprimir.

Orientamos que levem a 

sua própria caneta ao 

entregar a documentação 

na recepção! 



FORMAS DE ATENDIMENTO

Os (as) estudantes selecionados (as) poderão ser 

atendidos (as) pelas seguintes formas:

▹ a) disponibilização de chip de telefonia celular, 

com plano de dados móveis contratado pelo 

IFG ou Ministério da Educação; OU

▹ b) pagamento de auxílio financeiro no valor 

mensal de R$ 100,00 (Cem Reais). Somente 

enquanto o chip não for disponibilizado.
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CRONOGRAMA

Etapas Datas

Período de inscrição online, atualização dos dados

socioeconômicos no SUAP e entrega da

documentação online ou na recepção do campus (8h

às 17h)

17/07 até 07/08

Período de inscrições presenciais para estudantes

que não têm acesso a internet e/ou não conseguiram

realizar inscrição no SUAP

03/08 até 07/08

Período de avaliação das inscrições 10/08 até 14/08

Divulgação do resultado preliminar 17/08

Interposição de recurso 18/08 e 19/08

Análise do recurso 20/08

Resultado da análise do recurso e resultado final 21/08



CONTATOS:

Coordenação de Assistência Estudantil

Email: cae.anapolis@ifg.edu.br

Whatsapp: (62) 37033374
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