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EDITAL SIMPLICADO Nº 12/2022 

AUXÍLIO DE INCLUSÃO DIGITAL EMERGENCIAL TIPO 2 

 

CONSIDERANDO o Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010, que dispõe sobre o Programa 

Nacional de Assistência Estudantil – PNAES; 

 

CONSIDERANDO a Instrução Normativa n° 01 de Janeiro de 2022, que estabelece 

orientações para fins de renovação da concessão do Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter 

Emergencial e do Auxílio de Inclusão Digital Emergencial, bem como inscrições, nestas 

modalidades de benefícios financeiros, de novos(as) estudantes regularmente 

matriculados(as) no IFBA no ano civil de 2022. 

 

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA BAHIA/IFBA - CAMPUS EUNÁPOLIS, no uso das suas atribuições, 

torna público o presente Edital simplificado para disponibilizar o Auxílio Inclusão Digital 

Emergencial (Tipo 2). 

 

1. OBJETIVO 

 

1.1 O presente Edital simplificado a tem por objetivo publicizar a oferta do Auxílio de 

Inclusão Digital Emergencial (Tipo 2) a estudantes regularmente matriculados no ano de 

2022  com a finalidade de oportunizar o desenvolvimento e o acesso às atividades de ensino, 

à integração pedagógica e às atividades acadêmicas por meio da inclusão digital ampliando as 

vivências, o conhecimento e a rede de relações dos discentes envolvidos por meio remoto. 

 

2. DO AUXÍLIO INCLUSÃO DIGITAL EMERGENCIAL 

 

2.1 O Auxílio Inclusão Digital TIPO 2 consiste na oferta de subsídio pecuniário em parcela 

única no valor de R$ 900,00 para aquisição de equipamentos, manutenção e/ou melhorias de 

equipamentos de informática.  

 



2.2 O Auxílio de Inclusão Digital Emergencial TIPO 2 será destinado aos(às) estudantes 

regularmente matriculados(as) no ANO LETIVO 2022 em cursos de Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio Integrado e Subsequente, bem como Ensino Superior que não 

disponham de recursos tecnológicos digital próprios ou familiares. 

2.3 Estudantes que já receberam o Auxílio Digital Tipo 2 nas seleções de 2020 e 2021 não 

podem solicitar novamente neste Edital simplificado. 

2.4 O(A) estudante deverá utilizar o Auxílio de Inclusão Digital Tipo 2 exclusivamente para 

adquirir equipamentos tecnológicos que atendam os requisitos mínimos estabelecidos para 

participação nas atividades pedagógicas e/ou serviços que lhe possibilitem acesso à internet. 

2.5 NÃO É PERMITIDA A COMPRA DE APARELHO CELULAR OU 

SMARTPHONE. 

2.6 Os equipamentos de informática destinam-se ao uso exclusivo do(da) estudante no 

desenvolvimento das suas atividades acadêmicas, sendo vedada a aquisição para terceiros. 

2.7 O auxílio poderá ser acumulado com outras modalidades de auxílios e bolsas estudantis 

ou programas de ensino, pesquisa e extensão, mediante disponibilidade orçamentária do 

campus. 

 

3. DA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO 

 

3.1 A seleção será feita APENAS entre os estudantes já selecionados no ano de 2022 

quando da participação nos Editais 02/2022 e 02/2022 Retificado. 

3.2 As inscrições dos interessados ocorrerão pelo SUAP e não será necessário preencher o 

formulário de inscrição novamente. Deverão apenas confirmar o interesse marcando a opção  

“AUXÍLIO DIGITAL TIPO 2”. 

3.2.1 NÃO SERÁ NECESSÁRIO ANEXAR NENHUM DOCUMENTO, APENAS 

SELECIONAR A OPÇÃO DO AUXÍLIO DIGITAL TIPO 2 NO SUAP. 

3.3 Será dada prioridade aos que se encontram em situação de maior vulnerabilidade 

socioeconômica e que não dispõem de nenhum equipamento digital. 

3.3.1 Serão utilizados critérios de vulnerabilidade, a saber: 

 I Estudantes que pertençam à família em situação de vulnerabilidade socioeconômica 

com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio vigente (Conforme 

estabelecido pelo PNAES – Decreto 7.234/2010); possuir cadastro familiar ativo e atualizado 

no CADÚNICO e ser beneficiário(a) de algum Programa Social do Governo Federal; 

II Estudantes oriundos(as) de escola pública: ter cursado a etapa anterior de ensino 

(FUNDAMENTAL, no caso dos(das) estudantes integrado e MÉDIO no caso dos(das) 

estudantes do superior) em escola pública ou privada com bolsa integral; 

III Estudantes matriculados(as) por meio das cotas e do sistema de reserva de vagas 

(Lei nº. 12.711/2012). 

IV Não possuir equipamento digital; 

V Para este Edital simplificado, será dada prioridade aos estudantes que estejam 

matriculados e cursando componentes ou atividades curriculares em detrimento dos 

matriculados em estágio e em trabalho de conclusão de curso, conforme disposto no artigo 9º, 

parágrafo único da Instrução Normativa nº 01, de 04 de março de 2021. 



3.4 Os(As) estudantes inscritos que atenderem aos critérios deste Edital simplificado serão 

classificados em lista única, no limite da disponibilidade orçamentária destinada ao Auxílio 

Inclusão Digital Emergencial; 

3.5 Caberá à assistente social do campus a análise da condição/situação de vulnerabilidade 

social dos(as) estudantes, observando globalmente os aspectos indicados na inscrição, 

partindo da premissa de que a geração de oportunidades é diferenciada segundo o contexto 

social, econômico e cultural. 

 

4. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS  

 

4.1 Conforme o Artigo 14 da Resolução CONSUP Nº 23 de 17 de setembro de 2020 a 

prestação de contas é OBRIGATÓRIA. 

4.2 Após recebimento do recurso financeiro do Tipo 2, o(a) estudante deverá enviar a Nota 

Fiscal referente à compra ou manutenção do equipamento solicitado, no prazo máximo de 60 

dias após o RECEBIMENTO DO AUXÍLIO, digitalizadas em formato pdf ou imagem 

através da plataforma SUAP, no campo destinado a esta finalidade. 

4.3 A Nota Fiscal deverá ser emitida em nome do aluno(a), com o seu RG  e/ou CPF. 

Para aqueles que são menores de idade, a Nota Fiscal poderá ser gerada em nome do(a) 

responsável legal, devidamente comprovada a responsabilidade. 

4.4 Não é permitida a compra de celulares ou smartphones, pois não são compatíveis com as 

necessidades das atividades acadêmicas; 

4.5 Se a soma dos valores utilizados na aquisição do equipamento for inferior a R$ 900,00 

(novecentos reais), o(a) estudante deverá fazer a devolução do valor não utilizado ao erário, 

através Guia de Recolhimento da União – GRU, que  será  gerada após a  análise  e 

verificação da Nota Fiscal; 

4.6 Se a aquisição realizada for superior a R$ 900,00 (novecentos reais), a diferença será 

arcada pelo(a) estudante; 

4.7 O(A) estudante poderá acompanhar o parecer e verificar a emissão da GRU pelo SUAP, 

bem como anexar o comprovante de pagamento da GRU quando for o caso; 

4.8 No valor da Nota Fiscal poderá ser incluído o valor gasto com o frete, quando houver; 

4.9 Os (as) estudantes que não realizarem a prestação de contas relativa ao Tipo 2, conforme 

as determinações deste Edital Simplificado poderão ficar inadimplentes com a Assistência 

Estudantil do campus, enquanto não apresentarem os documentos fiscais que contenham as 

especificações mínimas necessárias; 

4.10 O envio de Nota Fiscal de aquisição de aparelhos, manutenção e/ou melhorias de 

equipamentos de informática INCOMPATÍVEIS com as determinações deste Edital poderá 

causar a devolução total do valor recebido. 

 

5. DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA  

 

5.1 Das medidas de segurança 

Se a compra for realizada pela internet, confira a identidade do site e certifique-se de que ele 

é seguro e confiável. Para isso, verifique se no endereço eletrônico da página existe a sigla 

"https". Também procure pelo ícone de um cadeado ou uma chave a esquerda do endereço da 



página. Se sim, clique em cima do cadeado ou da chave e verifique se aparece uma 

mensagem informando que a conexão é segura. Confira se a loja onde irá realizar a compra 

consta em listas de sites a serem evitados, como a lista mantida pelo PROCON de São Paulo 

http://sistemas.procon.sp.gov.br/evitesite/list/evitesites.php. Por fim, realize a compra em um 

site ou loja seguros. Evite computadores de lan houses, cybercafés e não utilize uma rede wifi 

pública para fazer a compra, a fim de evitar a clonagem dos dados pessoais. 

 

6.  DO ORÇAMENTO 

6.1 O valor disponibilizado para este Edital Simplificado é de R$ 29.000,00 

6.2 Em caso de disponibilidade orçamentária da Assistência Estudantil poderá ocorrer 

ampliação do número de vagas. 

 

7.  DAS ETAPAS E CRONOGRAMA DA SELEÇÃO 

 

ETAPAS PRAZO LOCAL 

Lançamento do Edital e 
divulgação 

11/11/2022 Site do IFBA e redes 

sociais 

Inscrições 
11/11/2022 (a partir de 12h) a 17/11/2022 

SUAP (login e senha do 
estudante) 

Resultado preliminar 24/11/2022 Site do IFBA 

Interposição de Recurso 25 a 27/11/2022 SUAP 

Análise dos recursos 28/11/2022 SUAP 

Resultado Final 28/11/2022 Site do IFBA 

 

7.1 É de inteira responsabilidade do(a) estudante e do(a) seu(sua) responsável o 

acompanhamento e cumprimento dos prazos constantes neste Edital simplificado. 

7.2 O cronograma poderá sofrer alterações conforme a demanda apresentada nas etapas. 

 

8.  DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

8.1 O(a) estudante que desejar contestar o resultado parcial deve interpor recurso, APÓS O 

RESULTADO PARCIAL, acessando o SUAP e preenchendo o campo específico, 

obedecendo o cronograma acima. 

 

9.  DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO 

9.1 O(A) estudante deve observar as exigências do sistema de pagamento, que são: conta 

bancária de titularidade exclusiva do(a) estudante; conta corrente ou poupança de qualquer 

banco; contas digitais; conta fácil da caixa econômica Federal; impossibilidade de creditar 

em conta salário ou em contas em nome de terceiros (pais, tio, tia, irmãos etc). 

9.2 NÃO será possível fazer o pagamento do Auxílio para estudantes que não possuem 

conta bancária em seus próprios nomes. 

  

 

 



10. DOS RECURSOS FINANCEIROS 

10.1 As despesas decorrentes do presente Edital, destinadas ao pagamento do Auxílio de 

Inclusão Digital Emergencial, serão provenientes do Orçamento da Assistência do IFBA 

campus Eunápolis do ano de 2022. 

10.2 A Direção Geral do campus Eunápolis orientará a descentralização dos recursos 

financeiros para os auxílios, em conformidade com os recursos orçamentários disponíveis e o 

quantitativo de estudantes selecionados(as). 

10.3 O número de estudantes beneficiados(as) e a quantidade de vagas poderão sofrer 

alterações de acordo com os recursos orçamentários disponíveis e a necessidade dos(as) 

inscritos. 

 

11. DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1 O ato da inscrição gera a presunção de que o(a) estudante conhece as exigências do 

presente Edital e de que aceita as condições da seleção, não podendo invocar o seu 

desconhecimento a qualquer título, época ou pretexto. 

11.2 As informações prestadas serão inteiramente de responsabilidade do(a) estudante ou 

do(a) responsável legal, no caso dos menores de 18 anos. 

11.3 É de inteira responsabilidade da(o) estudante acompanhar todas as informações a 

respeito do processo de solicitação e deferimento, bem como informar qualquer alteração na 

situação socioeconômica para o Serviço Social, enquanto durar o recebimento do benefício. 

11.4 Os valores recebidos, indevidamente, quando constatada irregularidade e inveracidade 

das informações prestadas, deverão ser devolvidos aos cofres públicos, por meio de Guia de 

Recolhimento da União (GRU). 

11.5 O(a) estudante que fornecer informações para fins de solicitação do Auxílio Inclusão 

Digital Emergencial tem garantia de total sigilo das declarações e documentações prestadas à 

assistente social do IFBA/Campus Eunápolis. 

11.6 Os(as) estudantes que tiverem dúvidas deverão entrar em contato, através do e-mail 

servicosocial.eun@gmail.com 

11.7 Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pelo DEPAE e pela Gestão da 

Assistência Estudantil em conjunto com a Diretoria Acadêmica e Diretoria Geral. 

 

 

 

 

Eunápolis, 11 de novembro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

Fabíolo Moraes Amaral 

Diretor Geral 

IFBA/Campus Eunápolis 
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