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EDITAL  Nº 27/2019 

DE CADASTRAMENTO NO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO 

AO EDUCANDO DO IFS/PRAAE 

RETIFICAÇÃO Nº 07 

ONDE SE LÊ: 

10. DO CRONOGRAMA DE CADASTRAMENTO NO PRAAE – 2020.1 

ATIVIDADE/AÇÃO PERÍODO 

1. Interposição de Recursos – Via e-mail praae.aju@gmail.com 03 a 06/04/2020 

2. Interposição de Recursos – Presencial na CAE 
Até 5º dia útil do retorno as 

aulas presenciais 

3. Análise de Recursos  - Via e-mail 07 e 08/04/2020 

4. Análise de Recursos -  Presencial na CAE 
Até 5º dia útil do retorno as 

aulas presenciais 

5. 

1. Resultado Final após Recursos (via e-mail) ; 

2. Link  do formulário eletrônico do termo de compromisso; 

3. Legenda resultado final após recurso. 

 

09/04/2020 

6. Resultado Final após Recursos interposto presencialmente na CAE 
Até o  8º dia útil do retorno 

das aulas presenciais   

7. 
 Assinatura obrigatória do Termo de Compromisso e entrega de dados 
bancários  na CAE 

Até 5º dia útil do retorno às 

aulas presenciais 

8. 

Assinatura, de forma digital, do Termo de Compromisso formato formulário 
eletrônico: Termo de Compromisso Edital 27/2019 Cadastramento Ano 
Letivo 2020 

Assinatura, através do SIGAA, do Termo de compromisso Edital 27/2019 
Cadastramento Ano letivo 20202 

 

Nova chamada para assinatura, através do SIGAA, do Termo de 
compromisso Edital 27/2019 Cadastramento Ano letivo 2020 

 

Nova chamada para assinatura, através do SIGAA, do Termo de 
compromisso Edital 27/2019 Cadastramento Ano letivo 2020 

 

 

10/04 a 14/04/2020 

15/04 a 20/04/2020 

 

25/05 a 29/05/2020 

 

01/07/2020 à 08/07/2020 
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INFORMAÇÕES: 

 Os estudantes que fizeram a assinatura pelo formulário do Google docs e pelo SIGAA 

anteriormente está válida, não precisa fazer outra vez; 

 De 01/07/2020 à 08/07/2020, teremos uma quarta chamada (para os estudantes que 

ainda não fizeram) para a assinatura do termo do compromisso do Edital 27/2019 

cadastramento  realizada pelo SIGAA . 

ATENÇÃO!!!! 

 O estudante deverá informar nome completo, CPF, endereço com CEP e cidade, dados 

bancários (qualquer conta no nome do estudante), auxílio ao qual foi deferido e que está 

de acordo com o termo de compromisso do Edital 27/2020 cadastramento. 

 Enviar o email pelo SIGAA para Ivaneide de Jesus Santos 

(ivaneide.santos@ifs.edu.br) 

 Conforme Retificação 3, os estudantes que não realizarem a assinatura do termo de 

forma on line, poderá comparecer à CAE /Campus Aracaju munido de documentos 

necessários, conforme Edital 27/2019, até o 5º dia útil do retorno das aulas presenciais. 
.
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LEIA-SE:  

RETIFICAÇÃO nº 07 EDITAL 27/2019 

 

Após levantamento da última retificação para assinatura do termo de compromisso e 

informação dos dados bancários, constatou-se o quantitativo de 114 estudantes que não 

assinaram o termo de compromisso; considerando que já foram realizadas 4 retificações 

para este fim, a equipe da CAE, após aprovação da Gestão: Campus e da Reitoria, divulga  

uma nova metodologia para que todos os estudantes deferidos tenham a possibilidade de 

realizar tal ação, tal metodologia justifica-se  devido a situação de isolamento social e a 

nova resolução do ensino remoto que se aproxima, fatores que suscitaram a necessidade 

da equipe, dentre as possibilidades do teletrabalho, verificar em quais contextos esses 

estudantes que não conseguiram assinar o termo estão inseridos,  a saber: 

Metodologia: 

1. Publicação da lista dos 114 que faltam assinar; 

2. Envio de e-mail para os 114 – que acusariam o recebimento e acessariam o link 

contido no e-mail para preenchimento dos dados do auxílio deferido e bancários 

que substituirão a assinatura do termo de compromisso, via formulário google; ou 

3. Contato via direct do instagram – que acusariam o recebimento e acessariam o link 

contido no e-mail para preenchimento dos dados do auxílio deferido e bancários 

que substituirão a assinatura do termo de compromisso, via formulário google; ou, 

4. Ligação telefônico feita por uma componente da equipe da CAE,  para informar a 

necessidade de assinatura do termo e verificar se houve motivo para a não 

assinatura, até o momento; 

 

OBSERVAÇÕES SOBRE ASSINATURA DO TERMO: 

1. Os estudantes que não constam na lista dos 114 (cadastros com pendência) e 

que fizeram a assinatura pelo formulário do google docs e pelo SIGAA anteriormente 

já estão com seus dados validados nas folhas de pagamento do auxílio, pois a 

assinatura do termo ainda está válida, não precisa fazer outra vez. 

 

2. Somente poderão receber o pagamento de parcelas dos auxílios os estudantes 

que enviarem para a CAE os dados bancários, bem como as informações do Termo 

de Compromisso. 

3.  Estudantes com dificuldades de abertura de conta bancária e que estão na lista 

de pendências de assinatura do Termo de Compromisso devem comunicar a CAE 

imediatamente (via e-mail, redes sociais da CAE e/ou telefonema) qualquer 

impedimento. 
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10. DO CRONOGRAMA DE CADASTRAMENTO NO PRAAE – 2020.1 

 

ATIVIDADE/AÇÃO PERÍODO 

1. Interposição de Recursos – Via e-mail praae.aju@gmail.com 03 a 06/04/2020 

2. Interposição de Recursos – Presencial na CAE 
Até 5º dia útil do retorno 

as aulas presenciais 

3. Análise de Recursos  - Via e-mail 07 e 08/04/2020 

4. Análise de Recursos -  Presencial na CAE 
Até 5º dia útil do retorno 

as aulas presenciais 

5. 

1. Resultado Final após Recursos (via e-mail) ; 

2. Link  do formulário eletrônico do termo de 

compromisso; 

3. Legenda resultado final após recurso. 

 

09/04/2020 

6. 
Resultado Final após Recursos interposto presencialmente 

na CAE 

Até o 5º dia útil do 

retorno das aulas 

presenciais   

7. 
 Assinatura obrigatória do Termo de Compromisso e entrega 

de dados bancários  na CAE 

Até quinto dia útil do 

retorno às aulas 

presenciais 

8. 

Assinatura, de forma digital, do Termo de Compromisso 

formato formulário eletrônico: Termo de Compromisso 

Edital 27/2019 Cadastramento Ano Letivo 2020 

Assinatura, através do SIGAA, do Termo de compromisso 

Edital 27/2019 Cadastramento Ano letivo 20202 

Assinatura, através do SIGAA, do Termo de compromisso 

Edital 27/2019 Cadastramento Ano letivo 2020 

Assinatura, através do SIGAA, do Termo de compromisso 

Edital 27/2019 Cadastramento Ano letivo 2020 

10/04 a 14/04/2020 

 

15/04 a 20/04/2020 

25/05/2020 a 29/05/2020 

 

01/07/2020 a 08/07/2020 
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9..  Contato via telefone, emails e publicação de lista.  03/08/2020 à 12/08/2020 

10. 

Nova METODOLOGIA para Assinatura, de forma digital, do 

Termo de Compromisso formato formulário eletrônico: 

Termo de Compromisso Edital 27/2019 Cadastramento 

Ano Letivo 2020, com envio de link, SOMENTE, para o e-

mail dos 114 estudantes que ainda faltam assinar. Lista em 

anexo. 

03/08/2020 à 12/08/2020 

 

 

 

 

Aracaju, 27 de julho de 2020 

 

 

 

 

Irinéia Rosa do Nascimento 

Diretora de Assuntos Estudantis 

Alysson Santos Barreto 

Pró-Reitor de Ensino 

Ruth Sales Gama Andrade 

Reitora 


