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EDITAL DRG-AVR Nº 06/2021, DE 15 DE MARÇO DE 2021 

 

EDITAL DE ABERTURA DO PROGRAMA AUXÍLIO PERMANÊNCIA (PAP) - 2021 

DO INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO – CÂMPUS AVARÉ 

 

ERRATA  

 

Onde se lê: 

3.3.1 Auxílio inclusão digital: prevê auxílio financeiro para apoiar os estudantes na 

contratação de pacotes de internet (ou doação de chips) e auxílio financeiro para 

subsidiar a compra de equipamentos eletrônicos como desktops, notebooks, tablets, 

dentre outros. Os valores dos auxílios serão definidos pelo Câmpus, de acordo com a 

disponibilidade orçamentária. Os valores disponibilizados poderão custear as 

necessidades estudantis de forma parcial ou integral, e a instituição não tem 

responsabilidade sobre a contratação de compromissos financeiros firmados entre o 

estudante e terceiros. O pagamento desse auxílio será descontinuado caso o aluno(a) 

não entregar os comprovantes de contratação do plano de internet e/ou compra do 

equipamento. 

 

Leia-se: 

 3.3.1 Auxílio inclusão digital: prevê auxílio financeiro para apoiar os estudantes 

na contratação de pacotes de internet (ou doação de chips) e auxílio financeiro para 

subsidiar a compra de equipamentos eletrônicos como desktops, notebooks, tablets, 

dentre outros. Os valores dos auxílios serão definidos pelo Câmpus, de acordo com a 

disponibilidade orçamentária. Os valores disponibilizados poderão custear as 

necessidades estudantis de forma parcial ou integral, e a instituição não tem 

responsabilidade sobre a contratação de compromissos financeiros firmados entre o 

estudante e terceiros. O pagamento desse auxílio será descontinuado caso o aluno(a) 

não entregar os comprovantes de contratação do plano de internet e/ou compra do 

equipamento. 

Alunos(as) que já se inscreveram no Edital de Inclusão digital no ano de 2020 e 

receberam o auxílio para a compra de equipamentos NÃO poderão se inscrever 
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novamente. Aqueles(as) alunos(as) que receberam auxílio para contratação de planos 

de internet, ou demonstraram interesse em receber, receberão chips e, 

consequentemente, NÃO precisam se inscrever nessa modalidade de auxílio. 

 


