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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS

 

  

PORTARIA SEI Nº 15, DE 20 DE AGOSTO DE 2020

                                                                                                                          

                                                                              Dispõe sobre a duplicidade de atendimento com
equipamentos de informá�ca e sobre a prestação de contas determinado pelo Edital PRAE/UFG n.
149/2020 de 6 de julho de 2020.

 

A PRÓ-REITORA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – PRAE/UFG, no uso
de suas atribuições estatutária e regimental, considerando as especificidades dos requisitos da Polí�ca de
Assistência Social Estudan�l, regulamentada pela Resolução CONSUNI nº 044/2017, o disposto no
Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010,  e CONSIDERANDO  que:

 

1. A PRAE/UFG atende ao estudante de baixa renda, visando permi�r o uso das Tecnologias Digitais de
Informação e Comunicação (TDICs) em a�vidades acadêmicas da graduação presencial, as quais, no
contexto da pandemia em saúde pública e isolamento social são realizadas remotamente, por meio de
ações regidas pelos seguintes instrumentos:

a) Edital PRAE/UFG n. 149/2020, de 6 de julho de 2020, que obje�va a seleção de estudantes para o
atendimento com repasse financeiro des�nado à aquisição ou atualização de equipamento de
informá�ca e/ou  para aquisição de licenças de so�wares acadêmicos;

b) Resolução CONSUNI n. 27/2020 que regulamenta o emprés�mo emergencial de equipamentos de
informá�ca aos discentes da UFG;

c) Programa UFGID, uma campanha conjunta da UFG e Associações de Egressos e Egressas da UFG que
visa a inclusão digital dos estudantes desta universidade, por meio de doações de equipamentos de
informá�ca.

 

2. A existência de 76% de discentes com renda bruta mensal familiar inferior ou igual a um salário
mínimo e meio e a necessidade de ampliar o alcance do atendimento em inclusão digital;

 

3) O obje�vo de garan�r que todos tenham as condições de acesso às a�vidades acadêmicas no modo
remoto, com equipamentos e internet.

 

RESOLVE:

 

Art. 1º O/a estudante pode ser atendido/a apenas em apenas uma das modalidades descritas pelos
instrumentos: a) Edital PRAE/UFG n. 149/2020; b) Resolução CONSUNI n. 27/2020; ou c) Programa
UFGID.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.234-2010?OpenDocument


20/08/2020 SEI/UFG - 1500210 - PORTARIA SEI

https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1619221&infra_sistema=1… 2/2

 

Art. 2º O estudante atendido pelo Edital PRAE/UFG n. 149/2020 será comunicado por mensagem
direcionada ao seu endereço eletrônico, que consta no cadastro do SIGAA, determinando o prazo
máximo para o envio do comprovante de aquisição do equipamento ou da licença de so�ware
acadêmico, o qual deve ser enviado para o e-mail contas.prae@ufg.br.

§ 1º. O comprovante será avaliado pelo corpo técnico da PRAE, cien�ficando o estudante da aprovação
ou não da comprovação de aquisição enviada.

§ 2º. Em caso de não aprovação do comprovante, será determinado ao estudante novo prazo para o
envio de um documento que comprove a aquisição. Persis�ndo a não aprovação do documento, será
gerada uma GRU para que proceda a devolução ao erário do recurso financeiro recebido. 

§ 3º. Em caso de não pagamento da GRU, o estudante será considerado inadimplente junto à PRAE.

 

Art. 3º Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudan�s.

 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Goiânia, 20 de agosto de 2020.

 

Maísa Miralva da Silva
Pró Reitora de Assuntos Estudan�s - UFG

Documento assinado eletronicamente por Maisa Miralva Da Silva, Pró-Reitora, em 20/08/2020, às
12:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1500210 e
o código CRC E30A7A6B.
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