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COMUNICADO

A  Coordenação  de  Assistência  Estudantil  (CAE)  e  a  Gerência  de  Pesquisa,  Pós-Graduação e 

Extensão (GEPEX) informam aos estudantes do Câmpus Valparaíso  que no período de 11 a 15 de maio 

de  2020 (conforme  cronograma)  está  disponível  o  saque/recebimento  dos  auxílios  financeiros 

estudantis, referente aos meses de março e abril de 2020. 

Estão disponíveis para recebimento os auxílios: 

- EJA Permanência e Edital de Recadastramento (1ª e 2ª parcelas);

- Edital 01/2020 (1ª e 2ª parcelas do auxílio permanência e 1ª parcela – proporcional do auxílio-

transporte), 

- E auxílio-alimentação (cursos técnicos): 1ª parcela.

Estudantes que recebem por CPF poderão ir à agência do Banco do Brasil, para efetuar o saque 

do benefício, de acordo com o cronograma e por ordem alfabética:

ESTUDANTES 

COM AS INICIAIS
DATA DIA DA SEMANA HORÁRIO

A - C 11 de maio de 2020 Segunda-feira 09h  às  10h –  Horário 
prioritário  para  os  estudantes, 
somente na Agência do Banco do 
Brasil de Valparaíso de Goiás.

10h às  14h –  Horário  de 
atendimento bancário

D - G 12 de maio de 2020 Terça-feira

H - K 13 de maio de 2020 Quarta-feira

L - N 14 de maio de 2020 Quinta-feira

O - Y 15 de maio de 2020 Sexta-feira
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O saque será realizado mediante a apresentação de documento de identificação com foto – RG 

ou CPF. Se o aluno for menor de 16 anos, precisará estar acompanhado do responsável legal, munido 

de documento de identificação.

A GEPEX reforça que os estudantes e responsáveis tomem os devidos cuidados para que sejam 

evitadas aglomerações nas agências bancárias, bem como o uso de máscaras, com os devidos cuidados 

e observando as orientações dos órgãos de saúde. 

Para aqueles que recebem por conta bancária, a CAE/GEPEX solicita a verificação do depósito 

do benefício no extrato de conta. 

Ressaltando,  que os estudantes  menores de 16 anos  que  informaram a conta  bancária  dos 

responsáveis até o dia 10 de abril, o benefício será disponibilizado na conta informada.

Estudante,  para  saber  quais  auxílios  você  está  participando  e  saber  a  forma  de 

recebimento  do  auxílio,  acesse:  <https://suap.ifg.edu.br/accounts/login/?next=/>  >  Atividades 

estudantis > Serviço Social > Programas > Dados Bancários.

Em caso de dúvidas, o (a) estudante poderá solicitar esclarecimentos pelo whatsappno -(61) 9 

9117-2360-  ou  encaminhar  um  e-mail  para:  marcia.cabral@ifg.edu.br (Coordenação  de  Assistência 

Estudantil do Câmpus).
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