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Catalão – GO, 29 de julho de 2020. 
 

COMUNICADO PRPE N° 01/2020 

 

A Universidade Federal de Catalão (UFCAT), sensível à necessidade de busca de 

alternativas que proporcionem a inclusão digital de seus discentes, informa que pretende 

aderir ao Programa de Inclusão Digital do Ministério da Educação (MEC), via Rede 

Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), que consistirá na disponibilização de pacote de 

dados de internet para estudantes, nos termos dos critérios abaixo descritos, das 

Instituições Federais de Ensino Superior (IFES). Assim, visando dar estrutura a esta adesão 

e já realizar um pré-cadastro de discentes interessados/as em aderir ao Programa de 

Inclusão Digital, apresentam-se os formulários de pré-inscrição para auxílio à Internet – 

RNP, em duas modalidades junto à comunidade estudantil, especificamente sobre renda 

per capita e dados de telefonia: 

 Formulário 1 de pré-inscrição para auxílio à Internet – RNP para bolsistas da PRPE 

e estudantes que participaram da seleção do Edital PRPE n°03/2020 e ficaram em 

aguardo de vagas: https://forms.gle/YADDcyJTFfp3inX36. 

 

 Formulário 2 de pré-inscrição para auxílio à Internet – RNP para os/as demais 

estudantes da UFCAT que atendam aos critérios especificados nesse comunicado: 

https://forms.gle/r4uyxesHcfVqbPGA9. 

 

O referido programa do MEC já estabeleceu o serviço e critérios básicos de elegibilidade, 

a saber: pacote de dados móveis do Serviço Móvel Pessoal (SMP), para estudantes das 

IFES em condição de vulnerabilidade socioeconômica com renda igual ou inferior a 1 

salário mínimo e meio regularmente matriculados/as em atividades acadêmicas da 

graduação presencial excepcionalmente para desenvolvimento e continuidade de suas 

atividades acadêmicas remotas em decorrência da pandemia mundial em saúde pública e 

isolamento social e como medida de proteção e prevenção à contaminação pelo novo 

coronavírus. 

O objetivo dessa ação é coletar e analisar os dados de maneira antecipada, tanto ao 

lançamento do efetivo edital de internet da RNP quanto à eventual aprovação das 

atividades em caráter remoto pela UFCAT, devido à quantidade de estudantes, a reduzida 

equipe de servidores/as e o curto prazo que provavelmente será disponibilizado pelo 

MEC para adesão e envio das informações. 

https://forms.gle/YADDcyJTFfp3inX36
https://forms.gle/r4uyxesHcfVqbPGA9
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Informa-se, ainda, que todos/as os/as estudantes que se interessarem em aderir ao 

pacote de dados móveis/MEC e que atendam aos pré-requisitos já mencionados deverão 

preencher o formulário de pré-inscrição para auxílio à Internet – RNP (Link 1 ou Link 2). 

Todavia, o preenchimento do mesmo não supre aos demais e futuros critérios de 

elegibilidade dos editais da UFCAT, visto tratar-se apenas de coleta antecipada de dois 

dos itens que serão obrigatórios: renda per capita e dados de telefonia. 

Informa-se, ao final: 

a) que os documentos obrigatórios para comprovação de renda e constantes do 

Anexo I deverão ser anexados ao Formulário 2;  

b) que o preenchimento da Planilha de Núcleo Familiar (Anexo 2) também é 

obrigatório para o Formulário 1 e 2;e  

c) toda documentação inserida para comprovação de renda poderá ser aproveitada 

em futuros editais/2020 da PRPE.  

Durante o processo de análise, a PRPE publicará a relação dos/as participantes que 

preencheram os formulários e juntaram os respectivos documentos e, posteriormente, 

publicará se o/a estudante atendeu aos critérios aqui estabelecidos. 

Link para preenchimento do Formulário 1 de pré-inscrição para auxílio à Internet – RNP: 

https://forms.gle/YADDcyJTFfp3inX36. 

Link para preenchimento do Formulário 2 de pré-inscrição para auxílio à Internet – RNP: 

https://forms.gle/r4uyxesHcfVqbPGA9. 

Anexo I - Lista de documentos obrigatórios para comprovação de renda, disponível 

clicando aqui. 

 

Anexo II - Planilha de Núcleo Familiar, disponível em https://ccom.catalao.ufg.br/ no 

menu Documentos, opção Formulários:  https://ccom.catalao.ufg.br/p/25305-formularios  ou 

baixe a planilha clicando aqui. 

 

 

Emerson Gervásio De Almeida 

Pró-Reitor Pro Tempore De Políticas Estudantis 

https://forms.gle/YADDcyJTFfp3inX36
https://forms.gle/r4uyxesHcfVqbPGA9
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/896/o/ANEXO_I_Comunicado_n%C2%B001_2020_PRPE_ATUAL.pdf
https://ccom.catalao.ufg.br/p/25305-formularios
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/896/o/Nucleo_Familiar_-_PRPE_UFCAT.xlsx

