
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS
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COMUNICADO

RETIFICAÇÃO 01 - EDITAL Nº 02/2020 CÂMPUS URUAÇU/IFG/2020
PROGRAMA PERMANÊNCIA – CONECTIVIDADE

A Coordenação de Assistência Estudantil  do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de

Goiás - CÂMPUS URUACU, INFORMA, conforme orientação do MEMORANDO CIRCULAR 19/2020

- REI-CGAE/REI-DAS/REI-PROEX/REITORIA/IFG,  que o prazo de inscrição do EDITAL Nº 02/2020

CÂMPUS URUAÇU/IFG/2020, que oferta o programa Permanência – Conectividade será contínuo,

de forma que os estudantes possam se inscrever ao longo do tempo, até o mês de novembro de
2020.

Nesse sentido, a Coordenação de Assistência Estudantil do Câmpus Uruaçu do IFG estabelece a

seguinte RETIFICAÇÃO do Edital:

- EDITAL Nº 02/2020 CÂMPUS URUAÇU/IFG/2020 - Programa Permanência - Conectividade:

Onde lê-se:

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

item 2.8.

Leia-se:

2.5.1 O prazo para interposição do recurso será de dois dias úteis após a divulgação do resultado do

edital.

Acrescentar no item 2.6:

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

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

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 1 (uma) parcela, sendo a 1ª (primeira) em

dezembro.



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 Campus.

14 a 20 de julho de 2020 (Edital 02/2020)

15 a 20 de julho de 2020 (Edital 03/2020)

Período de avaliação das inscrições 21 a 23 de julho de 2020

Divulgação do resultado preliminar 24 de julho de 2020

Interposição de recurso 25 a 27 de julho de 2020

Análise do recurso 28 de julho de 2020

Resultado da análise do recurso e resultado final

com Listagem com o número de matrícula dos

estudantes por ordem de classificação.

29 de julho de 2020

Leia-se:

Etapas Datas

Período de inscrição ou atualização dos dados socioeconômicos

no SUAP e entrega da documentação na Coordenação de

Assistência Estudantil do Campus.

De julho à novembro de 2020

Período de avaliação das inscrições Até o final de cada mês

Divulgação do resultado preliminar
Até o final de cada mês, após a

avaliação das inscrições

Interposição de recurso
Dois dias úteis após a divulgação

do resultado preliminar

Análise do recurso

No primeiro dia útil após o

período de interposição de

recurso

Resultado da análise do recurso e resultado final com Listagem

com o número de matrícula dos estudantes por ordem de

classificação.

No primeiro dia útil após o

período de análise do recurso

(Assinado Eletronicamente)

Gustavo Louis Henrique Pinto
Gerente de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão

(Assinado Eletronicamente)

Andreia Alves do Prado
Diretora-Geral

Uruaçu, 7 de agosto de 2020
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