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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Av. Araújo Pinho, 39 - Bairro Canela - CEP 40110-150 - Salvador - BA - www.portal.ifba.edu.br

RESOLUÇÃO Nº 23, DE 17 DE SETEMBRO DE 2020.

 

A PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – CONSUP/IFBA, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a Documentação MINUTA RESOLUÇÃO APROVADA (1588073), contida no
Processo SEI nº 23278.006765/2020-51 e o que foi homologado na 9ª Reunião Extraordinária do CONSUP,
realizada em 14/09/2020;

CONSIDERANDO a Lei n. 9394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional;

CONSIDERANDO  o  Decreto  no  7.234,  de  19  de  julho  de  2010,  que  dispõe  sobre  o Programa
Nacional de Assistência Estudantil – PNAES;

CONSIDERANDO a Resolução CONSUP/IFBA nº 07/2020, de 22 de março de 2020, que aprova o plano de
medidas de proteção e redução de riscos para enfrentamento da emergência  de  saúde  pública  nacional  e 
internacional,  decorrente  do  Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Instituto Federal da Bahia.

CONSIDERANDO  a  Resolução  CONSUP/IFBA  nº  25,  de  23  de  maio  de  2016,  que aprova as
Diretrizes e Normas da Política de Assistência Estudantil do IFBA;

CONSIDERANDO A  Resolução nº 19 CONSUP/IFBA de 24 de agosto  de 2020 que aprova as normas
acadêmicas emergenciais e provisórias para as Atividades de Ensino Não Presencial durante o período de
suspensão das atividades presenciais, no âmbito do IFBA enquanto durar a situação de pandemia do Novo
Coronavírus - COVID-19;

CONSIDERANDO  o  Plano  de  Contingência  do  IFBA  do  Instituto  Federal  da  Bahia Frente       à      
Pandemia       do       Sars-Cov-2       (Coronavírus),       aprovado       pela Resolução/CONSUP/IFBA nº 20
de 26 de agosto de 2020;

CONSIDERANDO  a  Lei  14.040,  de  18  de  agosto  de  2020  que  estabelece  normas educacionais 
excepcionais  a  serem  adotadas  durante  o  estado  de  calamidade  pública reconhecido pelo Decreto
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.

CONSIDERANDO a Portaria MEC nº 544, de 16 de Junho de 2020, que dispõe sobre a substituição das
aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus -
COVID- 19, e revoga as Portarias MEC nº 343, de 17 de março de 2020, n. 345, de 19 de março de 2020, e
n. 473, de 12 de maio de 2020;

CONSIDERANDO a Portaria nº 617, de 3 de Agosto de 2020, que dispõe sobre a as aulas  nos  cursos  de 
educação  profissional  técnica  de  nível  médio  nas  instituições  do sistema federal de ensino, enquanto
durar a situação da pandemia do novo coronavírus - Covid-19.

CONSIDERANDO a Súmula do Parecer CNE/CP nº 5/2020, publicada no DOU em 04 de Maio de 2020,
Edição: 83, Seção: 1, Página: 63, que dispõe sobre a reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade
de cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima anual, em razão
da Pandemia da COVID-19.
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CONSIDERANDO a Portaria MEC nº 376, de 3 de abril de 2020, que dispõe sobre as aulas  nos  cursos  de 
educação  profissional  técnica  de  nível  médio,  enquanto  durar  a situação de pandemia do novo
coronavírus - Covid-19;

CONSIDERANDO  o  Parecer  CNE/CP  nº  05,  de  28  de  abril  de  2020,  referente  a reorganização do
Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais  para  fins  de  cumprimento 
da  carga  horária  mínima  anual,  em  razão  da pandemia da COVID-19; e

CONSIDERANDO  o  Parecer  CNE/CP  nº  11,  de  07  de  julho  de  2020,  referente  à orientações
educacionais para a realização de aulas e atividades pedagógicas presenciais e não presenciais no contexto da
pandemia da COVID-19,

 

RESOLVE:

 
Art. 1º - Aprovar o Regulamento de Concessão do Auxílio de Inclusão Digital

Emergencial do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, em razão da iminência do
início das Atividades de Ensino Não Presenciais Emergenciais (AENPEs) destinado aos (às) estudantes do
IFBA, em virtude da situação de excepcionalidade decorrente da pandemia do novo Coronavírus (Covid-
19).

 
TÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 
Art. 2º - O Auxílio de Inclusão Digital Emergencial tem como finalidade oportunizar o

desenvolvimento  e  o  acesso  às  AENPEs,  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.

 
TÍTULO II

 
DO AUXÍLIO INCLUSÃO DIGITAL  EMERGENCIAL

 
Art.  3º -  O  Auxílio  de  Inclusão  Digital  Emergencial  será  destinado  aos  estudantes

regularmente matriculados em cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, Ensino Superior,
Pós-Graduação ou Educação de Jovens e Adultos no IFBA, que não disponham de recursos próprios ou
familiares para acessar de modo remoto as Atividades de Ensino Não Presenciais Emergenciais, em
função da excepcionalidade da pandemia do Corona vírus (COVID-19).

§1º  O   estudante   deverá   utilizar   o   Auxílio   de   Inclusão   Digital Emergencial
exclusivamente para  adquirir equipamentos tecnológicos  que atendam os requisitos mínimos
estabelecidos no edital para participação nas AENPEs e/ou serviços que lhe possibilitem acesso à internet.

§2º  Os  estudantes  da  pós-graduação  serão  contemplados  em  edital próprio da
PRPGI com recurso do custeio- ação 20RL.

 
Art. 4º - 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.

 
TÍTULO III DOS VALORES
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Art. 5º - O Auxílio de Inclusão Digital Emergencial consiste em duas modalidades

distintas sendo:
I - Tipo 1, a oferta de pacotes de dados ou serviço de internet por subsídio pecuniário

noR$ 60,00(sessenta reais) até R$ 80,00(oitenta reais) a serem pagas em até 04 parcelas mensais.
II - Tipo 2, a oferta de subsídio pecuniário em parcela única no valor entreR$ 800,00 R$
1.000,00  (mil  reais),  para  aquisição  de  equipamentos,  manutenção  e/ou  melhorias 

de equipamentos    de    informática),    aos    estudantes    em    situação    de    comprovada
vulnerabilidade socioeconômica.

§1º - Caso necessário, diante da evolução do contexto de pandemia e com  a 
prorrogação  das  Atividades  de  Ensino  Não  Presenciais  Emergências  para  o exercício civil 2021,
poderão ser pagas novas parcelas para o auxílio TIPO 1, a fim de dar continuidade ao acesso às AENPEs
devendo, as novas parcelas, serem consignadas ao respectivo orçamento de 2021, de acordo com as
condições orçamentárias de cada Campus.

§2º -  O Campus deverá definir o valor único entre as faixas de valores descritas para os
auxílios de inclusão digital, conforme estabelecido nos incisos I e II, considerando a disponibilidade
orçamentária.

§3º -  Os   editais   de  seleção  do   Auxílio   de   Inclusão   Digital Emergencial deverão
dispor de recomendações aos estudantes quanto às medidas a serem tomadas para garantir a segurança na
compra dos equipamentos tecnológicos.

 
Art   6º - As   modalidades   Tipo   1   e   Tipo   2   poderão   ser   acumuladas   mediante

disponibilidade da dotação orçamentária.
 
Art  7º -  Para  a  concessão  do  Auxílio  de  Inclusão  Digital  Emergencial  devem  ser

observados os limites orçamentários de cada Campus.
 

TÍTULO IV
 

DA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO
 
Art  8º - Cada  Campus  do  IFBA  poderá  implementar  o  Auxílio  de  Inclusão  Digital

Emergencial,  considerando  a  sua  realidade  específica,  o  limite  orçamentário,  e  as condições de
operacionalização, estabelecendo prazos e procedimentos para inscrição, seleção,  concessão,  pagamento 
do  benefício  e  prestação  de  contas,  tendo  em  vista  a iminência do início das Atividades de Ensino
Não Presenciais Emergenciais (AENPEs).

 
Art 9º - A inscrição dar-se-á, exclusivamente, por meio do preenchimento de formulário

online  no  SUAP,  com  envio  eletrônico  de  documentações  conforme  estabelecido  no Edital.
 
Art.  10 - Na impossibilidade  de atendimento  de  todos  os  (as) estudantes 

inscritos(as), serão utilizados critérios de vulnerabilidade, a saber:
I - Estudantes selecionados(as) no PAAE 2019/2020;
II - Estudantes selecionados(as) no Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter

Emergencial;
III - Estudantes com menor renda familiar per capita com teto de até um salário mínimo

e meio;
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IV - Estudantes oriundos de escola pública;
V - Estudantes matriculados(as) por meio das cotas e do sistema de reserva de vagas (Lei

nº. 12.711/2012).
 
Art. 11 - O Auxílio de Inclusão Digital Emergencial será pago por meio de conta

bancária ou conta digital em nome da/do estudante, não sendo admitido o pagamento do auxílio em contas
de terceiros ou conta conjunta. Caso a(o) estudante não tenha conta bancária em seu nome,
excepcionalmente, será realizado o crédito por ordem bancária.

 
TÍTULO V

 
DO ORÇAMENTO

 
Art. 12 - As despesas decorrentes do Auxílio de Inclusão Digital Emergencial

preconizado nesta  Resolução serão  provenientes  da  Ação  2994  (Assistência  aos  Estudantes  das
Instituições  Federais  de  Educação  Profissional  e  Tecnológica), para  o  pagamento  de benefícios aos/
às estudantes.

Parágrafo  Único:  Para  a  concessão  dos  auxílios  referentes  à  inclusão  digital, 
poderá ocorrer  remanejamento  orçamentário  de  custeio  dentro  do  próprio  campus,  ou  ainda,
suplementação orçamentária por parte da reitoria do IFBA.

 
TÍTULO VI

 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 
Art.  13 - Para  recebimento  do  Auxílio  de  Inclusão  Digital  Emergencial,  o 

estudante deverá  participar  das  Atividades  de  Ensino  Não  Presenciais 
Emergenciais/AENPEs, devendo sua efetiva participação ser verificada conforme critérios a serem
definidos por cada campus, e, esgotados os meios de acompanhamento considerando as questões de ordem
pedagógicas, psicológicas, saúde, sociais e familiares, dentre outras, ficará sujeito à suspensão do
benefício.

Parágrafo    Único: Os    valores    recebidos,    indevidamente,    quando    constatada
irregularidade e inveracidade das informações prestadas, ou divergência dos valores da prestação de
contas, deverão ser devolvidos aos cofres públicos, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

 
Art.  14 - Para  o  Auxílio  de  Inclusão  Digital  Emergencial  na  modalidade  Tipo  2  é

obrigatória a prestação de contas da aquisição, manutenção ou melhorias de equipamentos de informática
no prazo estabelecido por cada campus, após o recebimento do recurso, com  apresentação de 
documentos  fiscais  que  contenham  as  especificações  mínimas determinadas para à aquisição e o valor
do frete, se houver.

 
Art. 15 - Os editais para concessão do Auxílio de Inclusão Digital Emergencial deverão

conter orientações das especificações de aparelho tablet, notebook, desktop, chromebook e  outros 
aparelhos,  recomendados  pela  DGTI/CGTI  que  atendam  as  condições  de acompanhamento das
AENPEs.
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Art 16 - As Diretorias Gerais de cada Campus, em conjunto com os setores envolvidos
na execução  da  Política  de  Assistência  Estudantil  de  cada  Campus,  deverão  procederos
encaminhamentos  necessários  para  efetivação  desta  Resolução,  considerando  o  limite orçamentário e
a segurança de saúde das (os) servidoras(es) envolvidas (os) na atividade e assim como a das(os)
estudantes.

 
Art. 17 - Outras ações poderão ser desenvolvidas para promover a inclusão digital no

âmbito do IFBA.
 
Art  18 -  Os  casos  omissos  desta  Resolução  serão  dirimidos  pelo  Departamento  de

Assuntos   Estudantis/DAES   da   Diretoria   de   Políticas   Afirmativas   e   Assuntos Estudantis/DPAAE
levando em consideração a manifestação da Gestão da Assistência Estudantil  e  o  Serviço  Social  do 
campus  envolvido,  no  âmbito  da  sua  competência.

 
Art. 19 - Esta Resolução entra em vigor nesta data.
 
 
 
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Documento assinado eletronicamente por LUZIA MATOS MOTA, Reitora, em 17/09/2020, às
20:48, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 1589792 e o código CRC 5416E724.
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