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SECRETARIA   DE   EDUCAÇÃO   PROFISSIONAL   E   TECNOLÓGICA  
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EDITAL   DE   ASSISTÊNCIA   ESTUDANTIL   Nº   06,   DE     21   DE   MAIO   DE   2020  

Auxílio   Conectividade  

O  DIRETOR  GERAL  DO  INSTITUTO  FEDERAL  GOIANO  CAMPUS  CRISTALINA,  no  uso  de             
suas  atribuições  legais,  conforme  Portaria  nº  107,  de  17  de  janeiro  de  2020,  publicada  no  DOU  de                  
20  de  janeiro  de  2020,  no  uso  da  competência  delegada  pela  Portaria  nº  1.110,  de  17  de  dezembro                   
de  2018,  publicada  no  DOU  de  18  de  dezembro  de  2018,  com  base  na  Lei  n°  9.394/1996,  que                   
estabelece  as  diretrizes  e  bases  da  educação  nacional,  Lei  nº  11.892/2008,  que  institui  a  Rede                
Federal  de  Educação  Profissional,  Científica  e  Tecnológica  e  o  Decreto  nº  7.234/2010,  que  dispõe               
sobre  o  Programa  Nacional  de  Assistência  Estudantil  (PNAES),  torna  público  este  Edital,  que              
contém  normas  e  procedimentos  que  orientam  o  processo  para  a  concessão  de  Auxílio              
Conectividade,   que   confere   recurso   emergencial   para   a   contratação   de   serviços   de   acesso   à   internet.   

 
1.   DOS   OBJETIVOS  
 
1.1  O  presente  edital  destina-se  aos  discentes  que  estão  matriculados  nos  cursos  de  nível  Superior  e                 
Educação  Profissional  Técnica  de  Nível  Médio,  na  modalidade  presencial,  em  situação  de             
vulnerabilidade  socioeconômica  autodeclarada,  para  fomentar  a  contratação  de  serviços  de  acesso  a             
internet,  para  que  os  discentes  possam  acompanhar  as  atividades  previstas  no  calendário  acadêmico              
não  presencial,  enquanto  vigorar  o  distanciamento  social,  resultante  da  recente  pandemia  de             
COVID-19.  

 
2.   DA   FINALIDADE   DO   PROGRAMA  
 
2.1.  A  Política  de  Assistência  Estudantil  do  IF  Goiano  está  em  consonância  com  as  demandas                
contidas  no  Decreto  nº  7.234,  de  19  de  Julho  de  2010  e  as  Resoluções  do  Conselho  Superior  nº  033                    
de  13  de  setembro  de  2011  e  nº  075  de  04/12/2015,  tendo  como  principal  objetivo  contribuir  para  a                   
permanência   e   a   conclusão   do   curso   pelo   estudante   em   vulnerabilidade   socioeconômica.  

2.2.   Destina-se   a   selecionar   candidatos   para   receber   o   benefício   de   Auxílio   Conectividade.  
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3.   DO   PÚBLICO   ALVO  
 
3.1.  O  Programa  é  destinado,  conforme  o  Parágrafo  único  do  artigo  9°  da  Política  de  Assistência                 
Estudantil  do  IF  Goiano,  aos  estudantes  regularmente  matriculados  na  Instituição  (Educação            
Profissional  Técnica  de  Nível  Médio  e  Superior)  e  em  situação  de  vulnerabilidade  socioeconômica              
autodeclarada.  A  contemplação  destes  estudantes  se  justifica  em  função  do  disposto  no  Art.  4º  do                
Decreto  Nº  7.234,  de  19  de  julho  de  2010  (PNAES),  que  visa  o  atendimento  das  especificidades                 
institucionais,  uma  vez  que,  por  força  da  Lei  nº.  11.892/2008,  o  corpo  discente  do  IF  Goiano  é                  
obrigatoriamente   formado   por   alunos   de   diferentes   níveis   de   ensino.  

 
4.   DAS   INSCRIÇÕES  
 

4.1.  Poderão  se  inscrever  discentes  em  situação  de  vulnerabilidade  socioeconômica  autodeclarada,            
devidamente  matriculados  nos  cursos  presenciais,  entre  21/05/2020  e  28/05/2020,  de  acordo  com  o              
cronograma.  

4.2.  Será  considerado  discente  em  vulnerabilidade  socioeconômica,  aquele  que  comprovar           
renda  per  capita  de  até  um  salário  mínimo  e  meio,  definida  como  sendo  a  soma  de  toda  a                   
remuneração  familiar  dividida  pelo  número  de  integrantes  da  família,  de  até  um  salário              
mínimo  e  meio,  conforme  prioridade  de  atendimento  definido  no  Art.  5º  do  Programa              
Nacional  de  Assistência  Estudantil  -  PNAES  (Decreto  Nº  7.234,  de  19  de  julho  de  2010).  Para                 
efeito  de  inscrição,  a  situação  de  vulnerabilidade  socioeconômica,  nos  moldes  definidos  pelo             
PNAES,  neste  caso,  será  autodeclarada.  A  situação  poderá  ser  averiguada/confirmada  no            
momento   do   retorno   das   atividades   presenciais.  

4.3.  A  solicitação  do  auxílio  pelos  discentes  se  dará  por  meio  do  preenchimento  do  Termo  de                 
Inscrição  (Anexo  I),  com  seus  dados,  encaminhado  assinado  para  o  e-mail  da  Unidade  de               
Assistência  Estudantil  do  IF  Goiano  Campus  Cristalina  (assistenciaestudantil.crt@ifgoiano.edu.br).         
O  documento  poderá  ser  enviado  de  forma  digitalizada  em  PDF,  ou  em  arquivo  de  imagem                
capturado   por   dispositivo   de   telefonia   móvel   (celular).  

4.4.  Aos  discentes  que  não  possuem  nenhuma  forma  de  acesso  à  internet,  as  inscrições  serão                
realizadas  também  por  meio  do  telefone  (61)  995994602.  As  ligações  poderão  ser  efetuadas  pelo               
discente  “à  cobrar”,  entre  08:00h  às  17:00h  no  período  de  inscrição  definido  no  cronograma.  No                
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momento  da  ligação  o  discente  deverá  ter,  em  mãos,  todos  os  documentos  citados  no  Termo  de                 
Inscrição   (Anexo   I).   A   ligação   poderá   ser   gravada,   para   fins   de   registro.  

4.5.  O  discente  que  realizar  a  inscrição  por  meio  de  ligação  telefônica  deverá  enviar  o  Termo  de                  
Inscrição   (Anexo   I)   assinado,   após   a   contratação   do   plano   de   internet.  

 
5.    DO   VALOR   E   DA   DURAÇÃO   DO   AUXÍLIO  
 

5.1.  Serão  concedidas  até 100  (cem)  bolsas  de  Auxílio  Conectividade  para  a  contratação  de  pacotes                
de  internet  no  valor  de R$  100,00  (cem  reais)  mensais,  aos  discentes  que  solicitarem  o  benefício  à                  
Unidade  de  Assistência  Estudantil  do  IF  Goiano  Campus  Cristalina,  seguindo  as  normas  contidas              
neste   Edital.  

5.2.  Será  concedido  Auxílio  Conectividade  por  até 3  (três)  meses,  inicialmente,  a  partir  de  junho,                
com  suspensão  do  pagamento  nas  férias  escolares  (julho) .  A  concessão  do  benefício  poderá  ser               
prorrogada  em  agosto/2020  e  estendida  além  dos  três  meses  iniciais,  em  caso  de  continuidade  do                
calendário  acadêmico  na  modalidade  EaD  (Ensino  à  Distância)  e  de  acordo  com  a  disponibilidade               
orçamentária   do   IF   Goiano   Campus   Cristalina.  

 

6.   DA   DIVULGAÇÃO   DOS   RESULTADO  
 
6.1.  Os  candidatos  selecionados  e  aprovados  para  acesso  ao  Auxílio  Conectividade  serão             
informados  a  partir  dos  meios  de  comunicação  oficiais  do  IF  Goiano  Campus  Cristalina,  que               
incluem   sítio   na   internet   e/ou   mídias   sociais.  

6.2.  Os  discentes  que  realizaram  as  inscrições  por  meio  de  ligação  telefônica  poderão  entrar  em                
contato,  exclusivamente,  pelo  número  (61)  995994602  no  dia  da  divulgação  dos  resultados,             
segundo   o   cronograma,   para   serem   informados   sobre   a   concessão   do   Auxílio   Conectividade.  

  

7.   DOS   RECURSOS  
 
7.1  O  discente  participante  da  concessão  do  Auxílio  Conectividade  poderá  recorrer  do  resultado,  de               
acordo   com   as   normas   e   condições   estabelecidas   a   seguir:  
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7.1.1.  O  recurso  será  interposto  pelo  candidato  ou  responsável  legal,  via  requerimento  próprio              
( Anexo   II )   acompanhado   das   justificativas   cabíveis;  

7.1.2.  O  requerimento  deverá  ser  preenchido,  assinado  e  enviado  via  e-mail  para  a  Unidade  de                
Assistência  Estudantil  (assistenciaestudantil.crt@ifgoiano.edu.br.)  das  08h00min  às  17h00min,        
conforme   cronograma   presente   neste   Edital;  

7.1.3.  Os  discentes  que  realizaram  as  inscrições  por  meio  de  ligação  telefônica  poderão  entrar  em                
contato,  exclusivamente,  pelo  número  (61)  995994602,  para  interpor  o  recurso.  A  ligação  poderá              
ser  gravada,  para  fins  de  registro  e  transcrita  no  formato  de  ATA.  O  documento  será  encaminhado                 
ao  discente,  que  deverá  assinar  e  enviar  para  a  Unidade  de  Assistência  Estudantil  após  a  data  de                  
contratação   de   serviço   de   internet.  

7.1.4.  Será  assegurado  o  julgamento  do  recurso  pela  Unidade  de  Assistência  Estudantil  no  prazo  de                
até   01   (um)   dia   útil   contado   de   sua   interposição.  

7.1.5.  Após  o  julgamento  dos  recursos  eventualmente  interpostos,  será  publicada  nova  lista  de              
contemplados  com  o  Auxílio  Conectividade,  caso  haja  alteração  decorrente  do  provimento  de             
algum   recurso.  

 
8.   DA   CONCESSÃO   DE   AUXÍLIO   CONECTIVIDADE  
 
8.1.  Não  haverá  análise  socioeconômica  antes  da  concessão  do  auxílio,  porém,  poderá  ocorrer              
durante   a   sua   vigência,   e/ou   quando   retornarem   as   atividades   presenciais.  

8.2.  Os  membros  da  Unidade  de  Assistência  Estudantil  do  Campus  Cristalina  organizarão  as              
solicitações  do  campus,  sistematizando  uma  lista  por  curso,  contendo  nome  completo,  CPF  e  dados               
bancários  e  encaminhará,  via  SEI/Suap,  ao  Diretor-Geral  que,  por  sua  vez,  enviará  para  a  Gerência                
de   Administração,   que   fará   o   pagamento   do   Auxílio   Conectividade   aos   discentes.  

8.3.  O  auxílio  financeiro  será  concedido  em  forma  de  pecúnia  para  garantir  o  acesso  à  internet  dos                  
discentes  em  situação  de  vulnerabilidade  socioeconômica,  de  cursos  presenciais  do  IF  Goiano             
Campus   Cristalina.  

8.4.  É  de  inteira  responsabilidade  do  discente,  ou  de  seu  responsável  legal,  a  contratação  de  empresa                 
para   fornecimento   de   serviço   de   internet.  
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8.5.  O  IF  Goiano  Campus  Cristalina  não  arcará  com  nenhuma  despesa  junto  às  empresas  de                
telefonia,  que  incluem  cobranças  que  podem  ser  geradas  com  a  instalação,  ou  quebra  de  contrato  de                 
planos  que  apresentam  fidelidade.  É  de  inteira  responsabilidade  do  discente  todos  os  aspectos              
relacionados   à   gestão   do   contrato   com   as   empresas   que   fornecem   serviço   de   internet.   

8.6.  Os  contratos  deverão  estar  no  nome  do  discente  ou  do  responsável  legal,  uma  vez  que  não                  
é   possível   a   comprovação   de   uso   pelo   discente   se   o   contrato   estiver   em   nome   de   terceiros.  

8.7.  Serão  considerados  apenas  contratos  firmados  em  data  igual  ou  posterior  a  data  de               
lançamento  deste  Edital,  uma  vez  que  não  é  possível  que  a  instituição  venha  a  arcar  com                 
despesas  de  internet  que  já  existiam  anteriormente,  as  quais  já  eram  custeadas  pelo  discente               
antes   do   evento   que   provocou   a   concessão   do   Auxílio   Conectividade.  

8.8.  O  recurso  do  Auxílio  Conectividade  só  poderá  ser  utilizado  para  a  compra  de  serviços  de                 
internet  que  possuam  contrato  assinado  pelo  discente,  ou  representante  legal  e  a  empresa,              
para   fins   de   prestação   de   contas.   Não   é   permitido   a   compra   de   pacotes   “pré-pago”   de   internet.  

8.9.  É  permitida  a  contratação  dos  chamados  “planos  controle”  de  telefonia  móvel,  desde  que               
seja  realizada  mediante  contrato  assinado  pelo  discente,  ou  responsável  legal  e  a  empresa,              
para   fins   de   prestação   de   contas.  

8.10.  Serão  concedidas  até  100  (cem)  bolsas  de  Auxílio  Conectividade,  na  ordem  cronológica  de               
inscrição,   tanto   por   E-mail,   quanto   pelo   telefone   da   Unidade   de   Assistência   Estudantil.  

8.11.  A  concessão  de  Auxílio  Conectividade  aos  discentes  regularmente  matriculados  nos  cursos             
presenciais  do  Instituto  Federal  Goiano  Campus  Cristalina  estará  condicionada  à  disponibilidade            
orçamentária   da   unidade   que   fará   o   pagamento.  

 
9.   DO   PAGAMENTO   DO   AUXÍLIO   CONECTIVIDADE  
 

9.1.  O  discente  deverá  informar  no  Termo  de  Inscrição  os  dados  bancários  (somente  número  de                
conta  em  nome  do  próprio  discente),  sendo  permitido  conta  digital  ou  poupança.  Caso  seja               
selecionado,  o  pagamento  do  auxílio  será  realizado  na  própria  conta.  Caso  o  discente  não  tenha                
conta  bancária  em  seu  nome,  o  IF  Goiano  fará  o  pagamento  por  meio  de  ordem  bancária  em                  
Cadastro  de  Pessoa  Física  (CPF)  no  Banco  do  Brasil.  A  comunicação  de  pagamento  será  divulgada                
pelos   meios   de   comunicação   do   IF   Goiano   Campus   Cristalina.  
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10.   DA   PRESTAÇÃO   DE   CONTAS  
 

10.1.  O  discente  contemplado  com  o  Auxílio  Conectividade  deverá  encaminhar  a  cópia  do              
comprovante  de  aquisição  de  dados  para  Internet  (nota  fiscal/cupom  fiscal  ou  contrato  de  prestação               
de  serviço  de  conexão)  à  Unidade  de  Assistência  Estudantil,  por  meio  do  e-mail              
assistenciaestudantil.crt@ifgoiano.edu.br.  No  assunto  do  e-mail  deve  ser  colocada  a  palavra           
“COMPROVANTE   DE   CONTRATAÇÃO”.  

10.2  O  discente  deverá  encaminhar  para  a  Unidade  de  Assistência  Estudantil,  por  meio  do  e-mail                
assistenciaestudantil.crt@ifgoiano.edu.br.  as  cópias  das  faturas  pagas em  todos  os  meses ,  a  partir             
da  contratação  do  serviço  de  internet  em  que  for  utilizado  o  recurso  concedido  pelo  Auxílio                
Conectividade.  No  assunto  do  e-mail  deve  ser  colocada  a  palavra  “COMPROVANTE  DE             
PAGAMENTO”.  

 

11.   DO   ACOMPANHAMENTO   DOS   DISCENTES  
 

11.1.  O  discente  contemplado  com  o  Auxílio  Conectividade  será  acompanhado  pela  Unidade  de              
Assistência  Estudantil,  a  partir  da  participação  nas  atividades  disponibilizadas  pelos  docentes  no             
Ambiente   Virtual   de   Aprendizagem   (AVA   Moodle).  

 

12.   DO   CANCELAMENTO   DA   BOLSA  
 

12.1.  O  cancelamento  do  Auxílio  Conectividade  poderá  ser  realizado,  a  qualquer  tempo,  pelo              
discente   contemplado.  

12.2.  Poderá  ser  realizada  a  qualquer  momento,  sem  aviso  prévio,  se  constatado  fraude  na               
documentação  apresentada  e/ou  inveracidade/inconsistência  das  informações  enviadas,  no  ato  da           
inscrição,  ou  em  qualquer  momento  no  acompanhamento  dos  discentes  contemplados,  por            
instrumentos  oficiais  disponibilizado  pela  Unidade  de  Assistência  Estudantil  para  aferir  o  nível             
socioeconômico   dos   discentes.  
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12.3.  Se  constatado  que  o  discente  não  participou  de  75%  das  atividades  acadêmicas              
disponibilizadas  no  Ambiente  Virtual  de  Aprendizagem  (AVA  Moodle)  a  cada  quinzena,  após             
a   data   de   contratação   do   serviço   de   internet.  

12.4.  Se  constatado  que  o  discente  contemplado  pelo  Auxílio  Conectividade  utilizou  as  redes              
sociais,  ou  outro  meio  de  comunicação  que  utilize  a  internet  como  base  de  operação,  para  violar                 
qualquer  norma  presente  no  Manual  de  Assistência  Estudantil,  documento  III  -  Normas             
Disciplinares  Estudantis,  que  se  aplique  na  vigência  do  calendário  acadêmico  de  forma  não              
presencial.  

12.5.  Se  o  discente  contemplado  não  fizer  a  prestação  de  contas,  conforme  o  item  10  do  presente                  
edital.  

12.6  O  Instituto  Federal  Goiano  Campus  Cristalina  poderá  cancelar  o  Auxílio  Conectividade,  a              
qualquer  momento,  sem  aviso  prévio,  se  constatado  o  não  cumprimento,  por  parte  do  discente               
contemplado,   a   todas   as   normas   supracitadas.   

 
13.   DA   DEVOLUÇÃO   DO   RECURSO  
 
13.1.  O  discente  e/ou  seu  responsável  legal  (para  menores  de  18  anos)  que  declarar  falsas                
informações,  por  não  se  tratar  de  discente  em  condição  de  vulnerabilidade  financeira,  ou  que  não                
utilizar  o  recurso  para  contratação  de  acesso  à  internet  deverá  fazer  a  devolução  do  recurso  ao  erário                  
público  por  meio  de  Guia  de  Recolhimento  da  União  (GRU),  além  de  responder  as  sanções                
disciplinares  do  IF  Goiano  e  do  Código  Penal  Brasileiro,  passível  de  suspensão  de  futuros  processos                
seletivos.  

13.2.  O  discente  que  NÃO  comprovar  as  despesas,  conforme  o  item  10,  deverá  devolver  os  valores                 
recebidos   por   meio   de   GRU.  

13.3.  O  discente  que  não  comprovar  situação  de  vulnerabilidade  socioeconômica,  conforme  item             
4.2,   deverá   devolver   os   valores   recebidos   por   meio   de   GRU.  
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14.   DO   CRONOGRAMA  
 

ETAPAS  DATAS  

Lançamento   do   Edital   21/05/2020  

Inscrição  21/05/2020   a   28/05/2020  

Resultado   preliminar  01/06/2020  

Interposição   de   recurso  02/06/2020  

Resultado   final  03/06/2020  

 

15.   DAS   DISPOSIÇÕES   FINAIS  
 

15.1.  A  solicitação  do  Auxílio  Conectividade  pelo  discente  implica  na  aceitação  das  condições              
estabelecidas   neste   Edital,   da   qual   o   discente   não   poderá   alegar   desconhecimento.  

15.2.  O  preenchimento  correto  da  Termo  de  Inscrição,  bem  como  a  veracidade  das  informações               
serão  de  inteira  responsabilidade  do  discente  ou  responsável,  sendo  passível  de  implicações  penais,              
caso   haja   utilização   de   má   fé.  

15.3.  É  de  inteira  responsabilidade  do  discente  ou  responsável  o  acompanhamento  de  todas  as               
informações   a   respeito   do   conteúdo   deste   Edital   no   site   institucional.  

15.4.  Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pela  Unidade  de  Assistência  Estudantil  do  Campus              
Cristalina,   respeitando-se   a   legislação   vigente.  

Cristalina,   20   de   maio   de   2020  

(Assinado   Digitalmente)  

Eduardo   Silva   Vasconcelos  

Diretor-Geral   
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EDITAL   DE   ASSISTÊNCIA   ESTUDANTIL   Nº   06,   DE     21   DE   MAIO   DE   2020  

ANEXO   I   -   TERMO   DE   INSCRIÇÃO  

Eu,_____________________________________________________________________________,  
registrado   (a)   no   CPF   ________________________   residente   no   endereço:   Rua/Av.   _____________  
________________________________________________________________________________,  
complemento  _____________________________Bairro:_______________________________,   
cidade______________________________________,  CEP_______-____,  Tel.  (__)______-_____,     
regularmente  matriculado(a)  no  IF  Goiano  Campus  Cristalina,  no  curso:  (  _)  Técnico  Integrado  (  _)                
Superior  em  ___________________________________  no  (a)_________  (Série,  módulo,  semestre).         
Declaro  que  atualmente  não  tenho  meios  de  acesso  à  internet  nem  mesmo  condições  financeiras  de                
custear  plano  de  dados  ou  contrato  com  empresa  provedora  de  internet,  que  me  permitam  acessar  e                 
executar  as  atividades  remotas  disponibilizadas  pelos  docentes.  Da  mesma  forma,  declaro  estar  ciente              
da  legislação  sobre  o  art.  299  do  Código  Penal  que  dispõe  ser  crime  "omitir,  em  documento  público                  
ou  particular,  declaração  que  dele  devia  constar  ou  nele  inserir  declaração  falsa  ou  diversa  da  que                 
deveria  ser  escrita  com  fim  de  prejudicar,  criar  obrigação  ou  alterar  a  verdade  sobre  o  fato                 
juridicamente   relevante",   bem   como   das   normas   internas.  
DECLARO  CIÊNCIA  E  CONCORDÂNCIA  com  o  Edital  de  Auxílio  Conectividade  ofertado  pelo             
IF  Goiano  Campus  Cristalina,  que  sendo  contemplado(a),  será  utilizado  exclusivamente  para  auxílio             
no  pagamento  de  pacote  de  dados  ou  contratação  de  provedor  de  internet,  a  fim  de  que  possa  realizar                   
as  atividades  remotas  propostas  pelos  docentes  que  ministram  aulas  no  curso  no  qual  estou               
matriculado(a),  durante  o  período  de  isolamento  social  definido  em  razão  da  pandemia  do              
COVID-19.  
 

Dados   da   conta   bancária:  

Banco:___________________________________________________________________________  
Agência:   _________________   Operação:   __________   Número   da   Conta:   _____________________  
Tipo   de   Conta:   (    )   Conta   Corrente   (    )   Conta   Poupança  
Telefones   para   contato:   (___)   __________-________   /   (___)   __________-________  
E-mail   para   contato:_________________________________________________________________  
OBS.:   A   conta,   obrigatoriamente,   deverá   ter   como   titular   o(a)   próprio(a)   discente.  

 
____________________________   (local),   _____   de   _______________   de   2020.  

 
 
_____________________________________  

Assinatura   do(a)   Discente  
 

_____________________________________  
Assinatura   do(a)   Responsável   Legal  

Obrigatório   para   discentes   menores   de   18   anos  
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EDITAL   DE   ASSISTÊNCIA   ESTUDANTIL   Nº   06,   DE     21   DE   MAIO   DE   2020  

ANEXO   II   -   FORMULÁRIO   DE   INTERPOSIÇÃO   DE   RECURSO   
 

Nome   do   solicitante:   

Matrícula:   

Recurso:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Data:   ___________________   Assinatura:   ____________________________________________  
 
 
 Deferido  

 Indeferido  
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