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COMUNICADO GERAL 

AUXÍLIO DIGITAL; AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL; BOLSAS E AUXÍLIOS DO 

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E APOIO AO ESTUDANTE (PAAE) 

 

 O DEPAE no uso de suas atribuições informa que foi autorizado pela Instrução Normativa nº 

01 de 04 Março de 2021 a renovação de concessão do Auxílio Digital Emergencial do Tipo I 

(subsídio pecuniário no valor mensal de R$80,00 (oitenta reais) para aquisição de pacotes de dados 

ou serviço de internet) por apenas 2 meses (março e abril) para aqueles que foram selecionados 

pelo Edital 07/2020.  

 Sendo assim, quando o Edital de 2021 for divulgado, todos que ainda tenham interesse em 

continuar recebendo o Tipo I deverão se inscrever novamente, bem como aqueles que não foram 

selecionados pelo Edital anterior. Ou seja, Edital de 2021, com a divulgação prevista para os 

próximos dias, será para todos os estudantes contemplados ou não para o Tipo I pelo o Edital 

07/2020, que não disponham de recursos próprios ou familiares para acessar de modo remoto as 

Atividades de Ensino Não Presenciais Emergenciais (AENPEs). 

 Quanto ao Tipo 2 (subsídio pecuniário em parcela única para aquisição  de  equipamentos,  

manutenção  e/ou  melhorias de  equipamentos de informática) poderá se inscrever para este auxílio 

apenas aqueles que não foram contemplados pelo Edital 07/2020. O(a) estudante regularmente 

matriculado realizando estágio curricular ou elaboração do trabalho de conclusão NÃO 

poderá receber o Auxílio Digital, em nenhuma das formas citadas acima. 

 Quanto ao Auxílio Emergencial, apesar da Instrução Normativa também autorizar o 

pagamento deste auxílio, o Campus decidiu que pela falta de disponibilidade orçamentária, por 

enquanto, não será realizada nenhuma seleção para tal fim.  

 Quanto ao Edital do PAAE, informamos que diante da evolução do contexto de pandemia e 

a continuidade do trabalho remoto, continua suspenso. 

 

Eunápolis, 10 de março de 2021. 


