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PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADO PARA O AUXÍLIO DE 

INCLUSÃO DIGITAL EMERGENCIAL – EDITAL Nº 07/2020 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS E ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

 O DEPAE no uso de suas atribuições torna público as orientações para prestação 

de contas do Auxílio Digital TIPO 2 e as orientações gerais para o TIPO 1 e TIPO 2.  

Todos(as) os(as) estudantes selecionados(as) pelo Edital 07/2020 deverão, como 

contrapartida ao recebimento do Auxílio Inclusão Digital Emergencial, participar das 

Atividades de Ensino Não Presenciais Emergenciais (AENPEs), devendo sua efetiva 

participação ser verificada por meio das listas de frequência das atividades. 

 Em casos de não acesso às Atividades de Ensino Remotas por razões justificadas 

(doenças, entre outras), o(a) estudante deverá apresentar a justificativa ao DEPAE pelo 

e-mail paae2020.campuseunapolis@gmail.com que irá fazer as devidas verificações. Se 

for comprovada a não participação dos estudantes selecionados pelo Edital 07/2020 nas 

AENP’S, os valores recebidos poderão ser devolvidos por meio de Guia de 

Recolhimento da União (GRU).  

 Não será necessário fazer a prestação de contas do AUXÍLIO DO TIPO 1, 

ou seja, não precisa enviar nenhum comprovante de contratação do pacote de 

dados/internet. 

 

1. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O TIPO 2 

 O(A) estudante, conforme disposto no Artigo 14 da Resolução CONSUP Nº23 

de 17 de setembro de 2020, deverá comprovar os gastos com a aquisição de 

equipamentos, manutenção e/ou melhorias de equipamentos de informática, 

obrigatoriamente, mediante o envio da(as)  Nota(s) Fiscal(is) digitalizada(s) em 
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formato pdf ou imagem pelo SUAP, no campo destinado a esta finalidade, até o dia 

10 de dezembro de 2020.  

 A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) ser emitida(s) em nome do aluno(a), com o 

seu RG ou CPF (para os menores de idade, a nota fiscal poderá ser emitida em 

nome do responsável legal, caso não consiga em seu próprio nome); 

 Não é permitida a compra de celulares ou smartphones, pois não são 

compatíveis com as necessidades das AENP’S; 

 Aqueles que já enviaram as Notas Fiscais pelo o e-mail deverão enviar 

novamente pelo SUAP para efetivar a prestação de contas;  

 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.  

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

será arcada pelo(a) estudante.  

 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;  

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

houver; 

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

conforme as determinações do Edital 07/2020, ficarão impedidos de requisitar 

qualquer tipo de Bolsa/Auxílio da Assistência Estudantil, enquanto não 

apresentarem os documentos fiscais que contenham as especificações mínimas 

necessárias. 

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

equipamentos de informática INCOMPATÍVEIS com as determinações do 

Edital 07/2020 poderá causar a devolução total do valor recebido. 

 

2. ORIENTAÇÕES QUANTO AO ENVIO DAS NOTAS FISCAIS 

1º No campo de notificações daqueles que foram selecionados(as) para o TIPO 2 

aparecerá a mensagem destacada em azul igual a tela abaixo, o(a) aluno(a) deverá clicar 

no informe para continuar o processo. 



 

 

2º Após clicar na mensagem aparecerá a seguinte tela: 

 

 

3º O(A) estudante deverá adicionar a(s) Nota(s) Fiscal(is) no(s) campo(s) específico(s). 

Se for só uma Nota Fiscal adiciona no primeiro campo, se duas Notas Fiscais (uma 

complemento da outra) deve anexar uma em cada campo, se mais de duas Notas Fiscais 

deverá colocar todas em um arquivo único e anexar no primeiro campo. 

 

4º Após anexar os arquivos corretamente, na parte “Valor Comprovado” o(a) estudante 

deverá somar todos os valores das Notas Fiscais e colocar o valor total neste campo 

específico. Igual modelo abaixo: 



 

 

5º Clica em “salvar” e aparecerá a seguinte mensagem: 

 

 

6º Após esta mensagem, a primeira parte da prestação de contas foi concluída. 

 

7º Em seguida deve aguardar o parecer “aprovada” ou “reprovada” que aparecerá no 

próprio SUAP, bem como as observações em casos de reprovação ou solicitação de 

reenvio. 

 

8º Para aqueles que precisarão devolver parte do auxílio não utilizado, será gerada uma 

Guia de Recolhimento da União – GRU, com o valor correspondente à devolução. Após 

o pagamento deverão enviar o comprovante, clicando na seguinte mensagem que 

aparecerá depois da primeira fase descrita acima.  

 

 

 


