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 PROGRAMA PERMANÊNCIA – CONECTIVIDADE

RETIFICAÇÃO

a) Acrescentar no item 2.6:

2.6.1 c) o pagamento da 1ª parcela do Programa Permanência Conectividade será realizada no mês

posterior à data da inscrição realizada pelo estudante. O número de parcelas recebidas estarão

sujeitas à data de inscrição, conforme abaixo:

a) inscrição realizada até agosto: o estudante receberá 4 (quatro) parcelas de auxílio, sendo a

1ª(primeira) em setembro;

b) inscrição realizada em setembro: o estudante receberá 3 (três) parcelas de auxílio, sendo a 1ª

(primeira) em outubro;

c) inscrição realizada em outubro: o estudante receberá 2 (duas) parcelas, sendo a 1ª (primeira) em

novembro;

d) inscrição realizada em novembro: o estudante receberá a 1 (uma) parcela, sendo a 1ª (primeira)

em dezembro.

a) Onde lê-se:

2.8 Cronograma

Etapas Datas

Período de inscrição online, atualização dos

dados socioeconômicos no SUAP e entrega

da documentação online ou na recepção do

câmpus (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 com Listagem com o número de

matrícula dos estudantes por ordem de

classificação.

21/08

b) Leia-se:

2.8 Cronograma

Etapas Datas

Período de inscrição online, atualização dos

dados socioeconômicos no SUAP e entrega

da documentação online ou na recepção do

câmpus (8h às 17h)

De julho a novembro

17/07 até 07/08

24/08 até 04/08

21/09 até 02/10

19/10 até 30/10

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

07/09 até 11/09

05/10 até 09/10

02/11 até 06/11

Divulgação do resultado preliminar 17/08

14/09

13/10

09/11

Interposição de recurso 18 e 19/08

15 e 16/09

14 e 15/10

10 e 11/11

Análise do recurso 20/08

17/09

16/10

12/11

Resultado da análise do recurso e resultado

final.

21/08

18/09

19/10

13/11
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