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COMUNICADO 006/2018 - CSP 

POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

RECADASTRAMENTO PROGRAMA DE AUXÍLIO-PERMANÊNCIA 

REFERENTE AO EDITAL 106/2018 

CÂMPUS SUZANO 

 

1. A Coordenadoria Sociopedagógica (CSP) informa aos estudantes atualmente 

incluídos no Programa de Auxílio-Permanência que está aberto o Recadastramento no 

PAP para o 2º semestre de 2018. 

2. O Recadastramento ocorrerá em duas etapas, descritas abaixo: 

1ª etapa: Inscrição no SUAP e entrega do Termo 

Período: de 19 a 28 de junho de 2018 

- O estudante deve acessar o SUAP, atualizar os dados da Caracterização 

Socioeconômica, conforme o caso, fazer inscrição no RECADASTRAMENTO PAP 2º 

SEMESTRE 2018 e imprimir, preencher e assinar o Comprovante de Inscrição ao 

Aluno. Caso o aluno seja menor de idade, o Comprovante deve ser assinado pelo pai ou 

responsável.  

- O estudante cuja renda ou grupo familiar NÃO TEVE ALTERAÇÃO, 

considerando as informações fornecidas para inscrição no 1o semestre de 2018, deve 

preencher e entregar o Termo de compromisso do recadastramento SEM 

ALTERAÇÃO. 

- O estudante cuja renda ou grupo familiar TEVE ALTERAÇÃO deve entregar os 

documentos referentes a essa alteração, conforme item 4 do Edital 106/2018, 

juntamente com o Termo de compromisso do recadastramento COM 

ALTERAÇÃO. 

- O estudante deve entregar à CSP (Sala F104), no período de 19 a 28 de junho de 

2018, das 9h às 13h e das 14h às 19h: 

a) O Comprovante de Inscrição do Aluno no Recadastramento PAP - 2º Semestre 2018, 

emitido pelo SUAP; 
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b) O Termo de Compromisso de Recadastramento Sem Alteração ou Com Alteração (e 

documentos referentes à alteração), conforme o caso. 

2ª etapa: Comprovação de frequência e matrícula 

Período: de 30 de julho a 03 de agosto de 2018 

- O Recadastramento será concluído SOMENTE mediante a entrega do 

comprovante de frequência mínima de 75% do 1º semestre de 2018 (boletim gerado no 

Aurora, para os cursos técnicos, e no SUAP, para os cursos superiores) e, somente para 

os cursos técnicos, da cópia do comprovante de rematrícula no 2º semestre de 2018 

(protocolo de rematrícula emitido pela Coordenadoria de Registros Escolares – CRA – 

ou gerado no Aurora), no período de 30 de julho a 03 de agosto de 2018, das 9h às 13h 

e das 14h às 19h, na Coordenadoria Sociopedagógica - Sala F104. 

3. A permanência, no Programa, dos estudantes que fizerem o Recadastramento 

NÃO ESTÁ GARANTIDA, pois a CLASSIFICAÇÃO será REFEITA, considerando os 

alunos que fizerem o Recadastramento e aqueles que se inscreverem no novo processo 

seletivo, no início do 2º semestre. A classificação será publicada nos Comunicados 

referentes ao RESULTADO PRELIMINAR e ao RESULTADO FINAL do Edital do 

processo seletivo para o PAP do 2º semestre de 2018. Portanto, os estudantes devem ler 

esses Comunicados.  

4. O meio oficial de comunicação entre a CSP e os estudantes são os Comunicados 

publicados no site do Câmpus Suzano e no mural da CSP (próximo à cantina), cabendo 

aos estudantes acompanhar essas publicações e seguir as orientações nelas constantes. 

 

                                                                               Atenciosamente, 

 

Rita Schlinz 

Coordenadoria Sociopedagógica 

 

Suzano, 19 de junho de 2018 
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Anexo I 

Cronograma do Recadastramento 

 

Etapas Datas previstas 

Inscrição no SUAP 

Entrega do Termo de Compromisso de Recadastramento (e 

documentos, se necessário) 

19 a 28 de junho 

Entrega dos comprovantes de frequência e matrícula 30 de julho a 07 de agosto 

Publicação do Edital para novas inscrições 03 de agosto 

Publicação do Resultado Preliminar (classificação) 15 de agosto 

Período para Recurso 15 a 17 de agosto 

Publicação do Resultado Final 20 de agosto 

 

OBS.:  

Pode haver alterações nas datas referentes ao novo Edital e respectivas publicações. 

Cabe ao estudante acompanhar os Comunicados emitidos pela Coordenadoria 

Sociopedagógica, publicados no site do Câmpus e no mural da CSP (próximo à 

cantina). 


