Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano
campus Ouricuri – Direção Geral

COMUNICADO Nº 01
EDITAL DG/COUR Nº 7/2020, DE 4 DE AGOSTO DE 2020
O Diretor Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano
(IF Sertão-PE) – campus Ouricuri, por meio da Comissão responsável pelos Programas da
Assistência Estudantil, nomeada pela Portaria de n° 66, de 03 de agosto de 2020, em conformidade
com o Decreto nº 7.234/2010, que dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil
(PNAES), regulado e instituído no âmbito do IF Sertão-PE pela Portaria Normativa nº 46/2015 e
suas alterações, torna público o COMUNICADO Nº 01 referente ao Processo de seleção de auxílio
inclusão digital objeto do Edital nº 7, de 4 de agosto de 2020, do IF Sertão Pernambucano – campus
Ouricuri, que tem por finalidade proporcionar condições ao estudante para a manutenção remota das
atividades acadêmicas no período de isolamento social e de suspensão das atividades presenciais em
decorrência da pandemia da COVID-19, bem como no período de reposição das aulas tendo como
público-alvo os estudantes regularmente matriculados em cursos presenciais nas modalidades:
Médio Integrado, Subsequente, Proeja e/ou Ensino Superior do campus OURICURI/ IF
SERTÃO PERNAMBUCANO, prioritariamente em situação de vulnerabilidade
socioeconômica de acordo com o Decreto Nº 7.234/2010.

1. Considerando uma inconsistência ocorrida no link de envio do Termo de Compromisso, por
volta das 23:00h do dia 15 de setembro de 2020, ficando indisponível até 08:00h do dia 16 de
setembro de 2020.
2. Comunicamos o reestabelecimento do link e a reabertura do prazo para envio até as 23:59h,
do dia 17/09/2020, a fim de resguardar a possibilidade de envio aos discentes aprovados no
processo que não conseguiram realizar o envio durante a indisponibilidade, evitando assim
quaisquer prejuízos.
Ouricuri, 16 de setembro de 2020.
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