
Ministério da EducaçãoMinistério da Educação

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São PauloInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo

Câmpus ItapetiningaCâmpus Itapetininga

COORDENADORIA SOCIOPEDAGOGICACOORDENADORIA SOCIOPEDAGOGICA

  COMUNICADO Nº 1/2021 - SSP-ITP/DAE-ITP/DRG/ITP/IFSP

Assunto: Substituição do Auxílio Conectividade pelo Projeto "Alunos Conectados" da RNP/MEC

 

A Coordenadoria Sociopedagógica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – Campus Itapetininga,

vem por meio da Assistente Social, comunicar que:

- Os alunos contemplados com o Auxílio Conectividade do Campus terão seus auxílios substituídos, a partir do mês de março/21,

pela concessão de chip de telefonia celular com pacote entre 5 e 20 GB por mês, para acesso à internet, por meio do Projeto

“Alunos Conectados” da RNP/MEC;

- A substituição do Auxílio Conectividade do Campus pelo chip do Projeto “Alunos Conectados” da RNP/MEC se dá conforme o

item 10.1 do Edital nº 12/2020, que dispõe sobre o cancelamento a qualquer tempo do Auxílio Conectividade, mediante

trancamento ou cancelamento de matrícula do estudante e/ou abertura de programas de conectividade do Ministério da

Educação/Governo Federal;

- Os alunos que terão seus auxílios substituídos, serão informados por e-mail quanto à entrega dos chips;

- A partir deste Comunicado, estão suspensas as inscrições para o Edital nº 12/2020, que trata da abertura de inscrições, em caráter

de fluxo contínuo, para concessão de Auxílio Conectividade aos estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia de São Paulo – Campus Itapetininga;

- Os alunos regularmente matriculados e que não tenham acesso ou que possuam acesso limitado à internet, poderão se inscrever

para o recebimento do chip do Projeto “Alunos Conectados” da RNP/MEC, por meio de Edital a ser publicado em breve no site

do Campus.

 

 

Câmpus Itapetininga/SP, 3 de março de 2021

Documento assinado eletronicamente.
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