
 
NOTA INFORMATIVA 

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

 

O campus Avaré, representado pela Coordenadoria Sociopedagógica ressalta 

que entende a angústia dos estudantes com o momento atual e esclarece que: 

1. Neste ano por conta da pandemia, foram liberadas formas de 

pagamentos diferenciadas, para não prejudicar os alunos. Isso gerou 

algumas dificuldades visto que estamos trabalhando remotamente, mas 

todos os esforços pra manter os pagamentos estão sendo feitos, em 

conjunto com o setor financeiro do campus e reitoria; 

 

2. Todas as pendências com relação aos dados bancários estão sendo 

resolvidas e foram solicitados pagamentos em parcela única para os que 

ainda não receberam e repagamento para aqueles que tiveram os 

auxílios devolvidos por inconsistências nos dados bancários ou por outro 

motivo. 

  

3. A coordenadoria Sociopedagógica em conjunto com a direção e equipe 

do setor financeiro estão analisando a possibilidade de atender os 

alunos que ficaram na lista de espera e abertura de um novo edital para 

contemplar aqueles que não conseguiram realizar suas inscrições no 

Edital 003/20 . 

 

4. As datas para pagamento dos auxílios de junho serão informadas via 

site. 

 

5. Em julho só serão pagos o Auxílio Moradia, conforme Editais.  

 

6. A equipe do campus Avaré, decidiu não realizar o processo de 

Renovação neste semestre, para evitar cancelamentos de auxílios por 



 
conta das dificuldades que os alunos poderiam encontrar no envio dos 

documentos nesse período tão difícil. 

 

O campus reitera a importância dos alunos manterem seus dados atualizados e 

que fiquem atentos as informações do nosso site : https://avr.ifsp.edu.br/.  

Ressalta-se que famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica 

podem acessar também o auxílio emergencial oferecido pelo Governo Federal, 

segue link para maiores informações : https://auxilio.caixa.gov.br/#/inicio . 

Por fim, o campus Avaré do IFSP reafirma seu compromisso com a política de 

assistência estudantil da instituição. Hoje, 300 auxílios são concedidos pela 

unidade, que mantém normalmente o pagamento dos auxílios Moradia, 

Creche, Emergencial Covid 19, Auxílio PROEJA e Auxílio alimentação para 

os alunos novos e alunos que participaram do Edital de Recadastramento.  

 

Avaré, 29 de junho de 2020. 

Isabel Cristina Corrêa Cruz 

Responsável pela Assistência Estudantil durante o período de Licença da 
Assistente Social. 
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