Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal do Norte de Minas Gerais
OFÍCIO CIRCULAR Nº. 1/2020 - NAEC/DG/MOC/IFNMG
Montes Claros, 03 de abril de 2020

A Comunidade Escolar
IFNMG-Campus Montes Claros
Assunto: Informações sobre o Programa de Assistência e Apoio
aos Estudantes
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
23394.000497/2020-37

Prezados,

Baseado na nossa política de diálogo e transparência e em
função das medidas de proteção para enfrentamento da emergência de saúde
pública decorrente do coronavírus (COVID-19) , vimos mediante o ocorrido, informar
as medidas que serão adotadas pelo IFNMG-Campus Montes Claros,no que se refere
ao recurso da ação 2994,destinado ao atendimento da Assistência Estudantil.
1. Está suspenso o processo de concessão de auxílios do Programa de
Assistência e Apoio aos Estudantes - PAAE - 2020 pelo mesmo período que durar a
suspensão das atividades letivas presenciais;
2. Serão mantidos os processos de pagamentos dos auxílios da
Assistência Estudantil referentes aos Editais nº. 13/2018 e 30/2019;
3. O Núcleo de Assuntos Estudantis e Comunitários está realizando
atendimento online. Durante o período de suspensão das aulas estamos à disposição
para tirar dúvidas sobre os editais de auxílios e outras informações necessárias.
A Direção do Campus Montes Claros juntamente com o Núcleo de
Assuntos Estudantis e Comunitários, reitera o seu compromisso em sempre buscar
alternativas para as ações de permanência,contribuindo para a promoção do bem
estar biopsicossocial dos discentes.
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Atenciosamente,
assinado eletronicamente
Josy Vieira Brandão
Responsável pelo Núcleo de Assuntos Estudantis e Comunitários
assinado eletronicamente
Renato Afonso Cota e Silva
Diretor Geral

Documento assinado eletronicamente por Josy Vieira Brandao, Responsável
pelo Núcleo de Assuntos Estudantis e Comunitários, em 03/04/2020, às
15:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Renato Afonso Cota Silva,
Diretor(a) Geral, em 03/04/2020, às 16:01, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ifnmg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0560242 e o código CRC 04DAD23D.
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