
AVISO DIVULGAÇÃO LISTA DE INSCRIÇÕES PARA AUXÍLIOS DIGITAIS E
EMERGENCIAL

 
Estudantes,

Informamos  que  as  inscrições  para  o  edital  nº  7/2020  dos  auxílios  digitais  e
emergenciais foram prorrogadas até o dia 25/10. 

Estudantes que não conseguiram se inscrever e estão cursando  componentes ou
atividades  extracurriculares  podem  acessar  o  SUAP entre  os  dias  20  a  25  de
outubro para inscrição em cadastro reserva. Havendo disponibilidade orçamentária
poderemos estender o atendimento dos auxílios.

Os que já se inscreveram podem acessar a lista de homologação divulgada. Para
alterações ou envio de pendências poderá acessar o recurso também via SUAP,
após resultado preliminar previsto para o dia 23/10.

Informamos que as análises das inscrições ocorrerão com base nas informações
prestadas  e  enviadas  pelo  formulário  SUAP,  não  serão  consideramos  envio  de
documentos pelo WhatsApp ou e-mail.
 

O resultado final está previsto para 29/10.
 
Qualquer dúvida, contate a assistente social que acompanha seu curso.
 
 

19 de outubro de 2020

Gestão Local da Assistência Estudantil do IFBA/Campus de Salvador

Acompanhe o cronograma:
ATIVIDADE PRAZO LOCAL

Lançamento do Edital e
divulgação

05/10/2020 Sítio do IFBA e redes sociais

Inscrição  e  envio  de
Documentos

05/10/2020  a
18/10/2020

Acesso  SUAP (login  e  senha  do
estudante)

Confirmação  dos
Inscritos

19/10/2020
Acesso  SUAP (login  e  senha  do
estudante)  e  sítio  do
IFBA/Salvador

Novas  inscrições  –
cadastro reserva

20 a 25/10/2020

Análise
Socioeconômica

19 a 23/10/2020

Resultado preliminar 23/10/2020 Sítio do IFBA OU SUAP

Fase de Recurso 24 a 27/10/2020
Acesso  SUAP (login  e  senha  do
estudante)



Análise dos Recursos e
de  inscrições  do
cadastro de reserva

26 a 28/10/2020

Conferência  de  adesão
do estudante às AENPS

26 a 28/10/2020

Resultado Final 29/10/2020 Sítio do IFBA

Contatos das assistentes sociais por curso que acompanham:

Cursos Nível Médio/Integrado (Automação, Mecânica e Refrigeração):
E-mail: integrado.seso.eliana@gmail.com
WhatsApp: (71) 99925-2204 (Assistente social - Eliana Nascimento)

Cursos Nível Médio/Integrado (Geologia, Eletrônica e Edificações):
E-mail: integrado.seso.fabiana@gmail.com
WhatsApp: (71) 99170-8577 (Assistente social - Fabiana Ribeiro)

Cursos Nível Médio/Integrado (Eletrotécnica e Química):
E-mail: eletrotec.quim.seso@gmail.com
Assistente social - Vanessa Vilasboas)

Cursos de Nível superior e Nível Médio das formas subsequente e EJA/Integrado:
E-mail: sup.sub.eja.seso@gmail.com
WhatsApp: (71) 98362-6165 (Assistente social - Heide Damasceno)


