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 Item 2.3.1

Onde lê-se

d) Na impossibilidade do envio do arquivo no formato eletrônico, a declaração socioeconômica também poderá ser entregue

entre os dias 27 até 31 de julho de segunda a sexta-feira das 8 às 18h em envelope lacrado e endereçado à Coordenação de

Assistência Estudantil (CAE).

Leia-se

d) Na impossibilidade do envio do arquivo no formato eletrônico, a declaração socioeconômica também poderá ser entregue

durante o período de inscrições (conforme datas apresentadas no item 2.8), de segunda a sexta-feira, das 8 às 18h em

envelope lacrado e endereçado à Coordenação de Assistência Estudantil (CAE).

Item 2.3.2

Onde lê-se

e) Na impossibilidade do envio do arquivo no formato eletrônico, a declaração socioeconômica também poderá ser entregue

entre os dias 27 até 31 de julho de segunda a sexta-feira das 8 às 18h em envelope lacrado e endereçado à Coordenação de

Assistência Estudantil (CAE).

Leia-se

e) Na impossibilidade do envio do arquivo no formato eletrônico, a declaração socioeconômica também poderá ser entregue

durante o período de inscrições (conforme datas apresentadas no item 2.8), de segunda a sexta-feira, das 8 às 18h em

envelope lacrado e endereçado à Coordenação de Assistência Estudantil (CAE).

Item 2.3.6

Onde se lê:

Caso haja impossibilidade de o estudante fazer a sua inscrição no Programa Permanência-Conectividade, no Sistema

Unificado de Administração Pública (SUAP), por ausência de internet e meios digitais, o estudante poderá utilizar o

laboratório de informática do campus Goiânia Oeste exclusivamente no dia 24 de julho das 9-12h e das 14-17h através de

agendamento pelo e-mail do gabinete gabinete.goianiaoeste@ifg.edu.br

Leia-se

Caso haja impossibilidade de o estudante fazer a sua inscrição no Programa Permanência-Conectividade, no Sistema

Unificado de Administração Pública (SUAP), por ausência de internet e meios digitais, o estudante poderá utilizar o

laboratório de informática do Câmpus Goiânia Oeste, através de agendamento prévio na semana de inscrição

conforme o item 2.8 pelo e-mail do gabinete gabinete.goianiaoeste@ifg.edu.br.

Item 2.5.1

Onde se lê:

O prazo para interposição do recurso será de dois dias úteis, conforme datas apresentadas no item 2.8.



Leia-se:

O prazo para interposição do recurso será de dois dias após a divulgação do resultado do edital.

Item 2.5.2

Onde se lê:

Para solicitar o recurso administrativo, o estudante deverá preencher o formulário específico (Anexo IV) e enviar para o e-mail:

cae.goianiaoeste@ifg.edu.br  Em caso de dificuldade de acesso a internet os documentos poderão ser entregues no câmpus

nos dias 17 e 18 de agosto e horário das 14 às 18h, em um envelope endereçado à Coordenação de Assistência Estudantil

(CAE).

Leia-se:

Para solicitar o recurso administrativo, o estudante deverá preencher o formulário específico (Anexo IV) e enviar para o e-mail:

cae.goianiaoeste@ifg.edu.br.  Em caso de dificuldade de acesso a internet os documentos poderão ser entregues no câmpus

nos dias apresentados no cronograma, no horário das 14 às 18h, em um envelope lacrado endereçado à Coordenação de

Assistência Estudantil (CAE).

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. 

Item 2.8 – Cronograma

Onde se lê:

                       

Etapas Datas

Período de inscrição ou atualização dos dados

socioeconômicos no Suap e entrega da documentação na

Coordenação de Assistência Estudantil do câmpus

20/julho a 2/agosto

Período de avaliação das inscrições 3/agosto a 13/agosto

Divulgação do resultado preliminar 14/agosto

Interposição de recurso 17 e 18/agosto

Análise do recurso 19 e 20/agosto

Resultado da análise do recurso e resultado final com

Listagem com o número de matrícula dos estudantes por

ordem de classificação.

21/agosto

Leia-se:

Inscrições JULHO e AGOSTO

Etapas Datas

Período de inscrição ou atualização dos dados

socioeconômicos no Suap e entrega da documentação na

Coordenação de Assistência Estudantil do câmpus

20/julho a 02/agosto

03 a 09 de agosto

Período de avaliação das inscrições 10 a 20/agosto



Divulgação do resultado preliminar 21/agosto

Interposição de recurso 24 e 25/agosto

Análise do recurso 26 e 27/agosto

Resultado da análise do recurso e resultado final com

Listagem com o número de matrícula dos estudantes por

ordem de classificação.

28/agosto

Inscrições SETEMBRO

Etapas Datas

Período de inscrição ou atualização dos dados

socioeconômicos no Suap e entrega da documentação na

Coordenação de Assistência Estudantil do câmpus

31/ agosto a 06/setembro

Período de avaliação das inscrições 08 a 13/setembro

Divulgação do resultado preliminar 14/setembro

Interposição de recurso 15 e 16/setembro

Análise do recurso 17/setembro

Resultado da análise do recurso e resultado final com

Listagem com o número de matrícula dos estudantes por

ordem de classificação.

18/setembro

Inscrições OUTUBRO

Etapas Datas

Período de inscrição ou atualização dos dados

socioeconômicos no Suap e entrega da documentação na

Coordenação de Assistência Estudantil do câmpus

28/Setembro a 04/outubro

Período de avaliação das inscrições 05 a 09/outubro

Divulgação do resultado preliminar 12/outubro

Interposição de recurso 13 e 14/outubro

Análise do recurso 15/outubro

Resultado da análise do recurso e resultado final com

Listagem com o número de matrícula dos estudantes por

ordem de classificação.

16/outubro

Inscrições NOVEMBRO

Etapas Datas

Período de inscrição ou atualização dos dados

socioeconômicos no Suap e entrega da documentação na

Coordenação de Assistência Estudantil do câmpus

29/outubro a 04/novembro

Período de avaliação das inscrições 05 a 10/novembro

Divulgação do resultado preliminar 11/ novembro

Interposição de recurso 12 e 13/ novembro

Análise do recurso 16/ novembro

Resultado da análise do recurso e resultado final com

Listagem com o número de matrícula dos estudantes por

ordem de classificação.

17/ novembro
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