
AUXÍLIO INCLUSÃO 
DIGITAL 
EMERGENCIAL 

EDITAL Nº 003, DE 05 OUTUBRO DE 2020 



Objetivo

Oportunizar o desenvolvimento e o acesso às Atividades de Ensino Não 
Presenciais Emergenciais - AENPEs, à integração pedagógica e às 
atividades acadêmicas por meio da inclusão digital no período de 
isolamento social e de suspensão das atividades escolares presenciais 
devido à pandemia decorrente da COVID-19. 



 Modalidade
Tipo 1 - a oferta de pacotes de dados ou serviços de internet por subsídio 
pecuniário.
Ø  Valor: R$ 70,00 (setenta reais)
Ø  03 parcelas mensais

Tipo 2 - a oferta de subsídio pecuniário para aquisição de equipamentos.
Ø  Valor de R$ 1000,00 (mil reais) em parcela única
Ø Fica vedada a compra de celulares ou smartphones. 



Requisitos Básicos do Público Alvo

Estudantes regularmente matriculadas (os) no ano de 2020, nos Cursos 
Técnicos de Nível Médio (Integrado e Subsequente) e no Curso de 
Graduação de Licenciatura em Computação e nas Atividades de Ensino 
Não Presenciais Emergenciais - AENPEs do campus Jacobina, e em 
comprovada situação de vulnerabilidade socioeconômica.



Inscrição

Formulário online disponível na plataforma SUAP, no endereço:
https://suap.ifba.edu.br 

Anexar, nos locais indicados, os documentos em formato PDF ou imagem (legíveis). 

Período de 06/10/2020 a 12/10/2020, até as 23h59

https://suap.ifba.edu.br/


Documentação

As (Os) estudantes devem comprovar renda 
familiar per capita, mediante a apresentação 
de: 

a)Certidão de inscrição no CadÚnico. 
Acessada no endereço:
https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/; 

https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/


Documentação

b) O extrato atualizado do Programa 
Bolsa Família da (o) estudante ou de 
sua (seu) responsável, no qual constam 
o nome da (o) beneficiária (o) e o valor 
do benefício; 



Documentação

c) Conta atualizada de energia (Coelba), 
para as (os) estudantes pertencentes à 
família atendida pelo Programa Tarifa 
Social de Energia Elétrica.

 É necessário que a conta esteja no nome 
da (o) estudante ou responsável e que 
seja digitalizada a parte interna da fatura, 
na qual consta a comprovação de 
participação no referido programa; 



Documentação
d) Caso a (o) estudante não possua 
nenhum dos documentos elencados 
acima, poderá requisitar o Auxílio Inclusão 
Digital mediante a autodeclaração de 
renda (Anexo I). 



Documentação

Todas (os) as (os) estudantes precisam 
enviar a declaração de veracidade das 
informações e prestação de contas (Anexo 
II). 



Cronograma



Recebimento do Auxílio 
Preencher o campo relacionado aos “dados bancários” existente no 
formulário de inscrição;
Tipos de Contas:
I.Conta corrente (de qualquer agência bancária) em nome da (o) estudante; 
II.Conta poupança e conta fácil (do Banco do Brasil, da Caixa Econômica 
Federal, operação 013 e 023, respectivamente) em nome da (o) estudante; 
III.Conta digital - Nubank (260) ou Inter (077) em nome da (o) estudante; 
IV. Ordem Bancária, se houver a impossibilidade da (o) estudante abrir 
conta bancária. 



Especificações dos Equipamentos 
Tablet, Sistema Operacional Android 9.0. Processador Quad-Core 2 
GHz. Memória RAM com 2 GB. Memória Interna com 32 GB. Slot para 
Cartão Micro SD expansível até 512 GB. Tamanho do Display 8.0" | 
203.1 mm. Tela Tipo Capacitiva. Rotação Automática da Tela. Câmera 
Traseira 8.0 MP. Câmera Frontal 2.0 MP. Entradas USB 2.0. Conexão 
Bluetooth. Suporte a SIM CARD com conexão 3G/4G. Conexões Wi-Fi 
802.11 a/b/g/n. Alimentação tipo de bateria Ions de Lítio 5100mAh. Com 
carregador Tensão/Voltagem Bivolt. Garantia mínima de 12 meses. 
Deverá ser fornecido com embalagem original do fabricante, cabo Micro 
USB usado para transferência de dados e alimentar dispositivo, 
carregador automático (entrada 110V e 220V) e manual em português. 



Prestação de Contas
Para o auxílio Tipo 2, é obrigatória a prestação de contas da aquisição, até 
30 dias após o recebimento do recurso, com apresentação de documentos 
fiscais que contenham as especificações mínimas determinadas para a 
aquisição e o valor do frete, se houver;

Os documentos referentes à prestação de contas deverão ser enviados em 
formato PDF ou imagem na plataforma SUAP, no endereço:
https://suap.ifba.edu.br, no campo destinado a esta finalidade. 

https://suap.ifba.edu.br/


O que acontece com o estudante que 
não apresentar a prestação de contas ?

Devolver o valor recebido integralmente por meio de Guia de Recolhimento 
da União (GRU);

Em caso de não acesso às AENPEs por razões justificadas (doença, entre 
outras) a (o) estudante deverá apresentar a justificativa e a documentação 
comprobatória da aquisição;

Em caso de não justificar a falta de acesso às AENPEs, os valores 
recebidos deverão ser devolvidos integralmente (tipo 2) e interrompidos os 
pagamentos (tipo 1).



Jociane Correia
Assistente Social

emergencial.jac@ifba.edu.br
jociane@ifba.edu.br

mailto:emergencial.jac@ifba.edu.br
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