
 

COMUNICADO 16/2018 - CSP 

POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

RENOVAÇÃO DO PROGRAMA DE AUXÍLIO-PERMANÊNCIA EDITAL 580/2018 PAP 2º SEMESTRE 

CÂMPUS SUZANO 

1. A Coordenadoria Sociopedagógica informa aos estudantes já incluídos no Programa de 

Auxílio-Permanência, ou seja, os que receberam auxílio(s) no 2º semestre de 2018, que estão 

abertas as inscrições para Recadastramento do PAP para o 1º semestre de 2019. 

2. As inscrições estarão abertas no período de 27 de novembro de 2018 a 30 de novembro de 

2018 conforme itens 3 e 4 deste comunicado. 

3. Este processo de recadastramento será feito em duas etapas NÃO PRESENCIAIS, sendo a 

primeira no SUAP: 

3.1- Para se inscrever no Recadastramento, o estudante deve acessar o SUAP, fazer 

inscrição no PAP 1º Semestre 2019, se necessário, atualizar os dados da Caracterização 

Socioeconômica, imprimir, preencher e assinar o Comprovante de Inscrição. Caso o 

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

3.2- Após assinatura do Comprovante de Inscrição no SUAP o candidato deve 

digitaliza-lo.  

3.3- TODOS OS ALUNOS INSCRITOS NO PAP 2º SEMESTRE 2018 RECEBERÃO NO EMAIL 

CADASTRADO NO SUAP UMA SENHA PARA ACESSAR O FORMULÁRIO ONLINE. 

4. A segunda etapa de inscrição será no sistema LIMESURVEY: 

4.1- Para dar continuidade ao processo de inscrição, após ter preenchido o cadastro no 

SUAP, o estudante deve acessar o endereço eletrônico 

http://szn.ifsp.edu.br/limesurvey/index.php/882554 e utilizar o TOKEN (senha de 

acesso) RECEBIDO NO EMAIL PARA ACESSAR SEUS DADOS (a senha é individual e 

intransferível). 

4.2- Antes de efetuar a inscrição o aluno deve verificar se tem no computador os 

documentos abaixo para serem anexados durante o processo de renovação (Use de 

preferência o FORMATO PDF. Também podem ser usados os formatos PNG, GIF, DOC, 

DOCX, ODT, PNG, JPG e JPEG.): 

 Inscrição PAP do SUAP do Aluno; 

 Comprovante de Endereço do Aluno; 

 Comprovante de Renda do Aluno (Somente se ocorreu alteração); 

 RG's ou Certidões de Nascimento dos seus familiares (Somente se ocorreu 

alteração); 

http://szn.ifsp.edu.br/limesurvey/index.php/882554


 Comprovantes de Renda dos seus familiares (Somente se ocorreu alteração). 

a)  O aluno indicará em que curso e ano/módulo/semestre está matriculado no 2º 

semestre de 2018; 

b)  informará quantos membros residem em sua casa- incluindo o próprio aluno; 

c)  fará a leitura do Termo de Compromisso e indicará o aceite; 

d)  fará o upload da Inscrição do SUAP e do Comprovante de Endereço. 

e) Indicará se houve mudança no perfil de renda para o próximo semestre. 

f) Se houver mudança no perfil o aluno deverá fazer upload do comprovante de 

rendas, dos documentos de identificação dos membros da família e comprovante 

de renda dos familiares. 

g) Se não houve alteração, a inscrição se encerra na etapa “e”. 

h) Todos deverão imprimir e guardar o protocolo gerado pelo sistema. 

5. Os estudantes que forem classificados dentro do número de contemplados para o 

recebimento de auxílios no 1º semestre de 2019 devem receber auxílios equivalentes ao período 

de fevereiro a julho de 2019, conforme disponibilidade orçamentária, assim como os novos 

inscritos contemplados na mesma classificação. 

6.  O resultado será divulgado em lista única, juntamente com o resultado referente aos novos 

inscritos, após o encerramento do período de inscrições do 1º semestre de 2019. 

Atenciosamente, 


