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Considerando a Instrução Normativa nº 02, que estabelece orientações em relação ao 

pagamento de auxílios relativos à Política de Assistência Estudantil durante o período de 

interrupção das aulas, em consonância com as Resoluções nº 41 e 42/2016, para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da 

pandemia do coronavírus COVID-19. 

Considerando o disposto na Resolução 42/2015, a qual em seu artigo 2º explicita que os 

auxílios estudantis são repasses financeiros aos estudantes e têm por objetivo a 

permanência e êxito dos alunos nos cursos do IFSP. 

Considerando que a permanência dos alunos no IFSP, neste momento de 

excepcionalidade, depende do acesso às atividades de forma remota. 

Considerando o disposto na INSTRUÇÃO NORMATIVA PRE/IFSP Nº 007, de 10 de julho de 

2020, especialmente o disposto no Art. 4º, parágrafo único, em que durante o período de 

pandemia, os câmpus poderão elaborar Projetos de Inclusão Digital, prevendo ações de 

auxílio financeiro para apoiar os estudantes na contratação de pacotes de internet, entre 

outros, o Câmpus Registro COMUNICA que, por ora, serão suspensos os recursos destinados 

aos auxílios transporte, em virtude da necessidade de readequação, conforme disposto na 

Instrução Normativa PRE/IFSP Nº 002, de 16 de abril de 2020. O Câmpus Registro 

informa, também, que a readequação se faz necessária para oferta de auxílio 

conectividade aos alunos, condição imprescindível para retomada das aulas neste 

momento, em que os discentes não se deslocarão até o câmpus para as suas aulas 

presenciais. Todos os alunos que recebem auxílio transporte e indicaram não possuírem 
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acesso à internet terão esse benefício suspenso e já incluído o auxílio conectividade. Os 

demais alunos deverão se inscrever conforme Edital 017/2020- Ações Universais- 

Inclusão digital. 

Assim que as aulas retornarem de forma presencial, será feita nova reorganização para 

atendimento ao auxílio transporte de forma regular, sempre de acordo com a disponibilidade 

orçamentária do IFSP. 
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