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1. ABERTURA1. ABERTURA

A Direção-Geral do IFSP Câmpus Catanduva, no uso de suas atribuições, torna pública a abertura das inscrições da Chamada Pública para
composição de banco de estudantes interessados em par cipar do Projeto de Inclusão Digital, elaborado para enfrentamento da crise de
saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia da COVID-19.

 

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2.1.2.1. Os trabalhos referentes à presente Chamada Pública serão organizados pela Coordenadoria Sociopedagógica.

2.2.2.2. Todas as publicações referentes a esta Chamada Pública serão feitas por meio do sítio institucional ctd.ifsp.edu.br.

2.3.2.3. Os interessados poderão obter informações adicionais junto a Coordenadoria Sociopedagógica, por meio do endereço eletrônico
csp.ctd@ifsp.edu.br.

 

3. DOS OBJETIVOS3. DOS OBJETIVOS

3.1.3.1. A presente Chamada Pública está vinculada à Polí ca de Assistência Estudan l do IFSP e tem  por obje vo colher os dados dos
estudantes regularmente matriculados no IFSP que tenham necessidade e interesse em par cipar do Projeto de Inclusão Digital por meio
da Polí ca de Assistência Estudan l (PAE) – Programa de Ações Universais para Inclusão Digital via
Auxílio Conec vidade Emergencial COVID-19, voltada para o atendimento dos estudantes regularmente matriculados neste câmpus, que
possuam prontuário, nos cursos presenciais, em todas as suas modalidades, observados os critérios, em consonância com o Programa
Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), fundamentado pelo Decreto nº 7.234/10, de 19 de julho de 2010.

3.2.3.2. No IFSP as ações da assistência estudan l são regulamentadas pelas Resoluções nº 41 e nº 42/2015 e complementadas pela
IN/PRE/IFSP nº 002/2020, que trata das condições de execução do PNAES em tempos de COVID-19.

3.3.3.3. As Ações Universais englobam a vidades ligadas aos eixos de esporte, cultura e inclusão digital, voltadas a todos os estudantes,
independentemente de seu perfil socioeconômico. Considerando o cenário de pandemia do COVID-19 que gerou profundos impactos
sociais e econômicos, bem como a necessidade do isolamento social, que por consequência acarretou a demanda por ensino não
presencial e a garan a do direito à educação nas condições atuais, as ações universais versarão neste edital exclusivamente sobre a
dimensão da inclusão digital, prestada via Auxílio Conectividade Emergencial COVID-19.

3.4.3.4. O presente edital rege as regras para inscrição/solicitação e par cipação no Programa de Ações Universais – Auxílio Conec vidade e
dá outras orientações.

4. DO PÚBLICO-ALVO4. DO PÚBLICO-ALVO

A presente Chamada Pública é des nada a estudantes com matrícula a va em cursos regulares do IFSP, que tenham necessidade de
participar do Projeto de Inclusão Digital.

 



5. INCLUSÃO DIGITAL VIA AUXÍLIO CONECTIVIDADE EMERGENCIAL COVID-195. INCLUSÃO DIGITAL VIA AUXÍLIO CONECTIVIDADE EMERGENCIAL COVID-19

5.1.5.1. O Auxílio Conec vidade tem como finalidade oportunizar o desenvolvimento e o acesso às a vidades educacionais, à integração
pedagógica e às a vidades acadêmicas por meio da inclusão digital, ampliando as vivências, o conhecimento e a rede de relações dos
discentes envolvidos por meio remoto.

5.2.5.2. O estudante deverá u lizar o auxílio conec vidade exclusivamente para adquirir recursos e/ou serviços que lhe possibilitem acesso à
internet.

5.3. 5.3. O auxílio poderá ser acumulado com outras modalidades de auxílios, bolsas ou programas de ensino, pesquisa e extensão, durante o
ano letivo de 2021.

5.4.5.4. Poderá requerer o auxílio conec vidade quaisquer estudantes regularmente matriculados no Câmpus Catanduva que não disponham
de recursos próprios ou familiares para acessar de modo remoto as atividades educativas e acadêmicas.

 

6. DOS AUXÍLIOS6. DOS AUXÍLIOS

6.1. 6.1. O Projeto de Inclusão Digital prevê:

a) Auxílio financeiro (Auxílio Conec vidade) para apoiar os estudantes na contratação de pacotes de internet, uma vez que a cobertura
oferecida pelo chip ofertado pelo MEC não atenda às necessidades acadêmicas e/ou este chip não possibilite a conexão do aluno, dada a
localização onde o aluno se encontra sem área de cobertura;

b) Auxílio financeiro para subsidiar serviços de compra de equipamentos eletrônicos como desktops, notebooks, tablets, roteadores,
dentre outros;

c) Auxílio financeiro para subsidiar serviços de manutenção dos equipamentos eletrônicos como desktops, notebooks, tablets, roteadores,
dentre outros.

6.2. 6.2. Os valores dos auxílios serão definidos pelo câmpus, de acordo com a disponibilidade orçamentária, podendo variar de R$ 50,00 a R$
1500,00, no máximo, e sendo esse o valor exato do pagamento efetuado. No caso de equipamento de maior valor que o auxílio, este não
deve ultrapassar 50% a mais que o valor concedido.

6.3.6.3. Para os estudantes que solicitarem o auxílio para a compra de equipamentos, deverá ser enviado para o e-mail csp.ctd@ifsp.edu.br o
modelo, valor e local (loja, site etc) no qual o disposi vo será comprado. A nota fiscal da compra do equipamento deverá ser apresentada
à Coordenadoria Sociopedagógica atendendo o prazo máximo de um mês após a data de compra.

6.4. 6.4. O pagamento do auxílio para a compra de equipamentos eletrônicos irá priorizar, mediante os recursos disponíveis, os estudantes dos
primeiros anos de todos os cursos regulares do IFSP Câmpus Catanduva.

6.5.6.5. O pagamento do auxílio financeiro para manutenção dos equipamentos eletrônicos está condicionado à apresentação de um
orçamento, com a especificação do preço e serviço a ser realizado, enviado para o e-mail csp.ctd@ifsp.edu.br. A nota fiscal do serviço
realizado deverá ser apresentada à Coordenadoria Sociopedagógica atendendo o prazo máximo de um mês após a data de realização.

6.6.6.6. Mediante os recursos disponíveis pelo câmpus, o pagamento dos auxílios deverá atender os estudantes com maior vulnerabilidade
social.

6.7. 6.7. Os valores disponibilizados poderão custear as necessidades estudan s de forma parcial ou integral, e a ins tuição não tem
responsabilidade sobre a contratação de compromissos financeiros firmados entre os estudantes e terceiros.

6.8.6.8. Além dos auxílios, a presente chamada também prevê a des nação de notebooks e computadores de mesa ob dos a par r de
doações destinadas aos alunos do câmpus para que consigam acompanhar as atividades não presenciais.

 

7. DO VALOR DO AUXÍLIO CONECTIVIDADE E DO PERÍODO DE VIGÊNCIA7. DO VALOR DO AUXÍLIO CONECTIVIDADE E DO PERÍODO DE VIGÊNCIA

7.1. 7.1. O valor do auxílio será de R$ 100,00 (cem reais) mensais para todos os estudantes que forem contemplados na modalidade
conec vidade; de até R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) pagos em uma única parcela no caso de estudantes contemplados na
modalidade compra de equipamentos; e de R$ 50,00 até R$ 300,00 no caso de estudantes que forem contemplados na modalidade
serviços de manutenção.

7.2. 7.2. Serão pagas aos estudantes selecionados na modalidade conec vidade 09 (nove) parcelas, tendo como referência de início o mês de
abril/2021 e término o mês de dezembro/2021, com pagamento mensal das parcelas, que devem ser u lizadas pelos alunos para o
cumprimento da finalidade deste Edital.

7.3.7.3. A prorrogação deste Edital ou a antecipação de seu encerramento, com a consequente suspensão do repasse financeiro, poderão
ocorrer devido ao adiamento das ações voltadas ao enfretamento da pandemia ou em virtude da disponibilidade orçamentária para a



finalidade de custeio do referido auxílio.

7.4.7.4. Todos os pagamentos estão condicionados ao calendário de repasse do governo federal referentes à assistência estudantil.

7.5.7.5. Após a finalização deste edital, outros alunos poderão solicitar algum auxílio conec vidade mediante indicação do coordenador de
curso no qual o estudante está matriculado.

8. DA INSCRIÇÃO8. DA INSCRIÇÃO

8.1. 8.1. A inscrição ocorrerá no período de 29/03/2021 a 12/04/2021, por meio do preenchimento integral do seguinte formulário digital de
inscrição: https://forms.gle/kWmr64iM5QrEiP41A.

8.2. 8.2. No ato da inscrição, o estudante irá informar seus dados pessoais, socioeconômicos e acadêmicos, além de confirmar a necessidade e
interesse em participar do Projeto de Inclusão Digital.

8.3.8.3. Ao manifestar interesse em par cipar da ação, o estudante declarará que todas as informações prestadas no ques onário são
verdadeiras e assumirá a inteira responsabilidade por elas.

 

9. DO ATENDIMENTO9. DO ATENDIMENTO

9.1.9.1. A par cipação nesta Chamada Pública não acarretará, necessariamente, o atendimento ao estudante, uma vez que o pleno
atendimento dependerá da disponibilidade orçamentária do câmpus.

9.2.9.2. Caso haja necessidade, poderão ser priorizados estudantes inscritos e/ou par cipantes do Programa de Auxílio Permanência nos anos
de 2020 e 2019 e estudantes ingressantes via reserva de vagas prevista pela Lei n. 12.711/2012.

9.3.9.3. Outros critérios poderão ser analisados, como:

a) Renda per capita familiar;

b) Acesso aos direitos sociais;

c) Acesso aos meios culturais;

d) Acesso aos serviços sociais básicos;

e) Acesso aos meios materiais;

f) Família dos estudantes;

g) Pertencimento espacial, étnico-racial e cultural;

h) Pobreza;

i) Trabalho e previdência social.

 

10. DO PAGAMENTO10. DO PAGAMENTO

10.1. 10.1. A concessão do auxílio para compra de equipamentos eletrônicos poderá ser feita mensalmente, ou em parcela única no início do
período letivo. A concessão do auxílio para conexão à internet será feita mensalmente.

10.2.10.2. Os pagamentos referentes aos auxílios estudan s do Projeto de Inclusão Digital serão realizados, preferencialmente, via contas
bancárias convencionais ou digitais (ativas) em que os estudantes sejam os titulares.

10.3.10.3. Esgotadas as possibilidades de pagamento em contas bancárias em que o estudante seja o tular, serão autorizados, em caráter
excepcional, os pagamentos dos auxílios em contas de terceiros, que comprovem vínculos familiares com o estudante, como por exemplo,
pais, avós, filhos, os, irmãos e cônjuges. Os pagamentos aos estudantes adolescentes, menores de idade, deverão ser realizados,
preferencialmente, nas contas bancárias de seus responsáveis legais, que deverão estar ativas.

10.4.10.4. Para que o pagamento seja efetuado em contas bancárias de terceiros, o Termo de Aceite de Pagamento dos Auxílios Estudan s a
Familiares deverá ser preenchido e enviado ao setor responsável pela gestão da Polí ca de Assistência Estudan l nos câmpus, conforme
modelo anexo. O documento poderá ser preenchido digitalmente ou redigido de forma manuscrita, e poderão ser aceitos documentos
com assinaturas eletrônicas.

10.5.10.5. Será necessária a comprovação das despesas oriundas da modalidade Auxílio Conec vidade pelos estudantes ao final do período de
sua concessão (dezembro de 2021), por meio de envio à Coordenadoria Sociopedagógica de recibos, contratos ou outros documentos



comprobatórios. Em relação ao auxílio para aquisição e/ou para a manutenção dos equipamentos eletrônicos deverá ser seguido o
disposto nos itens 6.3 e 6.5 respectivamente.

11. DISPOSIÇÕES FINAIS11. DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1.11.1. A presente chamada pública poderá ser revogada, re ficada ou anulada, no todo ou em parte, a qualquer tempo, por mo vo de
interesse público, sem que isso implique o direito a indenização de qualquer natureza.

11.2.11.2. Caberá à Direção-Geral do câmpus garantir a lisura do processo.

11.3.11.3. Eventuais casos omissos serão analisados pela Direção-Geral do câmpus com as partes interessadas.

 

Catanduva, 29 de março de 2021.
assinado eletronicamente
Marcelo Velloso Heeren

Diretor Geral Interino
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