
 

 

                               PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADO PARA O AUXÍLIO DE INCLUSÃO 

               DIGITAL – EDITAL Nº 05/2020 

  

CONSIDERANDO que o parecer CNE /CP nº 05 de 28 de abril de 2020, o parecer CNE/PC nº 11 de                    
07 de julho de 2020 a portaria Normativa MEC nº 18/2012 

CONSIDERANDO que o Estado da Bahia decretou situação de emergência, em função do novo              
Coronavírus, nos termos dos Decretos nº 19.529, de 16 de março de 2020; 

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 nº 25, de 23 de maio de 2016, que Regulamenta a Política de                
Assistência Estudantil do IFBA; 

CONSIDERANDO a Resolução nº 08 do CONSUP/IFBA, de 17 de abril de 2020, que Regulamenta a                
Concessão de Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial em razão da pandemia causada             
pela COVID/19; 

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 Resolução nº 23 do CONSUP/IFBA, de 17 de setembro de 2020, que               
aprova as normas para concessão do Auxílio Inclusão Digital Emergencial no âmbito do IFBA 

A Diretoria-Geral do IFBA/Campus de Juazeiro, no uso de suas atribuições legais e regimentais, faz               
saber que, por meio da Comissão de Assistência Estudantil estão abertas as inscrições para              
cadastramento e seleção de estudantes para o Auxílio Inclusão Digital Emergencial no contexto da              
pandemia provocada pela COVID-19, para os discentes regularmente matriculados neste Campus.  



 

 
 1-DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1  O presente edital tem por objetivo cadastrar e selecionar, de forma simplificada, discentes 
regularmente matriculados nos cursos da Forma Integrada e Subsequente do IFBA/Campus Juazeiro 
para recebimento do Auxílio Inclusão Digital Emergencial em razão da aprovação do Ensino Remoto 
Emergencial no contexto da pandemia causada pela COVID-19. 

1.2 O Auxílio Inclusão Digital Emergencial apresenta como finalidade 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 ampliando as vivências, o conhecimento e a                
rede de relações dos discentes envolvidos por meio remoto. 

1.1 O Auxílio Inclusão Digital Emergencial apresenta como finalidade 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 ampliando as vivências, o conhecimento e a                
rede de relações dos discentes envolvidos por meio remoto. 

  

2 VALOR E PERÍODO DE VIGÊNCIA DO AUXÍLIO INCLUSÃO DIGITAL         
EMERGENCIAL 

2.1 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 no valor de R$                    
60,00(sessenta reais) a serem pagas em 02 parcelas mensais. 

II -Tipo 2, a oferta de subsídio pecuniário em parcela única no valor de R$ 800,00 (oitocentos Reais),                  
para aquisição de equipamentos, manutenção e ou melhorias de equipamentos de informática, aos             
estudantes em situação de comprovada vulnerabilidade socioeconômica. 

Os estudantes não contemplados pelos auxílios disponibilizados no presente edital, poderão ser            
atendidos através do empréstimo de equipamentos, conforme lista de classificados. esse           
equipamentos serão devolvidos ao IFBA após o término das AENPE. 

 



 

 
2.2 O estudante deverá utilizar o Auxílio de Inclusão Digital Emergencial exclusivamente para adquirir              
equipamentos tecnológicos que atendam aos requisitos deste edital para participação nas AENPEs e/ou             
serviços que lhe possibilitem acesso à internet. 

2.3 Os auxílios deste edital poderão ser acumulados, inclusive, com auxílio estudantil emergencial,             
mediante disponibilidade orçamentária do Campus de Juazeiro. 

2.4 Para o Auxílio de Inclusão Digital Emergencial na modalidade Tipo 2 (aquisição de equipamentos)               
é obrigatória a prestação de contas da aquisição, manutenção ou melhorias de equipamentos de              
informática até 30 dias após o recebimento do recurso, com apresentação de documentos fiscais que               
contenha as especificações mínimas determinadas para à aquisição e o valor do frete, se houver. 

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

   

3    DO PÚBLICO ALVO E SELEÇÃO 

3.1 Poderão se inscrever os (as) estudantes regularmente matriculados nos cursos das formas Integrada              
e Subsequente do IFBA/Campus Juazeiro, desde que estejam em situação de vulnerabilidade social,             
que comprovem possuir renda mensal per capita familiar até um salário mínimo e meio vigente,               
oriundos de escola pública, conforme disposto no Decreto nº 7.234 de 19/07/2010. 

3.2 Por renda mensal per capita, entende-se o valor total dos rendimentos, chamados de renda bruta                
familiar, dividido pelo número dos integrantes que residem na mesma moradia. 

3.3 Os rendimentos considerados para o cálculo da renda familiar mensal são todos aqueles              
provenientes de: salários; proventos; pensões; pensões alimentícias; benefícios de previdência pública           
ou privada; seguro desemprego; comissões; pró-labore; outros rendimentos do trabalho não           
assalariado; rendimentos do mercado informal ou autônomo; rendimentos auferidos do patrimônio;           
Renda Mensal Vitalícia – RMV, e o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC). 

3.4 Na impossibilidade de atendimento de todos os (as) estudantes inscritos(as), e que comprovaram              
possuir renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio e sejam oriundos da rede pública de                   
educação serão utilizados critérios de vulnerabilidade, a saber: 

 I - Estudantes selecionados(as) no PAAE 2019; 

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


 

 
II - Estudantes selecionados(as) no Auxílio Financeiro Estudantil em Caráter Emergencial 2020; 

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

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). 

VI- Estudantes que sinalizaram não possuir equipamentos e acesso à internet durante o processo de               
busca ativa através do questionário online aplicado pelo Campus Juazeiro. 

   

4.      DAS INSCRIÇÕES 

4.1 Para participar do Processo Seletivo todos os estudantes deverão requisitar o Auxílio Inclusão              
Digital Emergencial, exclusivamente, por meio do preenchimento de formulário online disponível na            
plataforma SUAP, no endereço: https://suap.ifba.edu.br, que o estudante acessa com o número de             
matrícula, disponibilizado pela Coordenação de Registro Escolares (CORES) e senha pessoal           
cadastrada pelo próprio estudante ou responsável. 

4.2   O estudante poderá efetivar inscrição de 06 de outubro de 2020 a 11 de outubro de 2020. 

4.3 No processo de análise, a Comissão de Assistência Estudantil também poderá utilizar os dados da                
pesquisa (e outros dados já disponibilizados pelo estudante em outros processo seletivos) sobre             
condições de acesso às Tecnologias de Informação aplicada pelo IFBA/ Juazeiro, durante o período de               
suspensão das atividades acadêmicas. 

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

ass.jua@ifba.edu.br ou telefone/whatsapp (74) 3621 8745. 

5.  DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA 

5.1 Os estudantes serão selecionados conforme as bases legais do Decreto nº 7.234 de 19/07/2010, e                 
como forma de atender aos requisitos nele estabelecidos, no próprio formulário de inscrição, o              
estudante deve anexar nos locais indicados os seguintes documentos em formato PDF e legível: 

https://suap.ifba.edu.br/
https://suap.ifba.edu.br/
mailto:ass.jua@ifba.edu.br


 

 
5.1.2 Os estudantes comprovarão a renda familiar per capita, mediante Declaração de renda,             
apresentação de certidão de inscrição no CadÚnico. Estes deverão anexar e enviar no formato              
PDF no local indicado no formulário de inscrição apenas a folha resumo (certidão) que poderá               
ser acessado no endereço: https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/ na qual       
constam a composição familiar e renda per capita. 

5.1.3 Caso o estudante não disponha da Folha Resumo do CadÚnico, será aceito, também,               
como forma de comprovação da situação de vulnerabilidade socioeconômica, o extrato           
atualizado do Programa Bolsa Família do estudante ou de seu responsável, no qual constam o               
nome do beneficiário e o valor do benefício; 

5.1.4 O estudante que não possuir o Cadùnico tem se basear em contacheques, contratos ou               
outros documentos em constem a renda mensal recebida por cada membro da família que              
possua mais de 18 anos/. 

5.1.5 De posse de todas informações, o estudante deve somar a renda bruta de todos os                
membros da família e preencher o formulário denominado DECLARAÇÃO DE RENDA           
PER CAPITA FAMILIAR E DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS        
INFORMAÇÕES PRESTADAS (anexo II) e enviar via SUAP no ato da inscrição. 

DEVERÁ SER ENCAMINHADO AINDA: 

b) Documento de Identificação do(a) estudante com foto (RG ou carteira de habilitação,             

entre outros). 

 6. NÚMERO DE AUXÍLIOS 

6.1 Considerando o orçamento destinado a Assistência Estudantil do Campus de Juazeiro para o ano               
letivo de 2020, será destinado o valor total de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil Reais) para o Auxílio                   
Inclusão Digital Emergencial, conforme distribuição apresentada no quadro abaixo. 
 

Tipo de Auxílio 
Inclusão Digital 

Valor Total da 
Ação 

Valor 
Individual do 

Auxílio 

Quantidade de vagas 
por tipo de Auxílio 

Duração do 
Auxílio 

Tipo I  24.000,00 R$ 60,00  200  02 meses 

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


 

 
Tipo II  60.000,00 R$ 800,00  75  Parcela única 

6.2 Ainda que o estudante esteja em situação de vulnerabilidade e que comprove pertencer a famílias                
com renda per capita de até um salário mínimo e meio e tenham cursado a etapa de ensino anterior ao                    
IFBA em escolas públicas, ele poderá não ser selecionado caso a demanda seja excedente à               
quantidade de vagas. 

6.3 A depender da quantidade de inscrições para cada tipo de Auxílio Inclusão Digital Emergencial,                
poderá ser feito remanejamento do quantitativo de vagas, como forma de melhor atender à demanda.               
Assim, se a demanda pelo Tipo I for menor que a quantidade de vagas ofertadas, a sobra do recurso                   
passará atomicamente para o Tipo II. 

6.4 O número de estudantes beneficiado(a)s e a quantidade de vagas poderão sofrer alterações de               
acordo com os recursos orçamentários disponíveis.  

 

7. DO ACESSO AO PROGRAMA 

7.1 Somente terá acesso ao Programa, o estudante regularmente selecionado no âmbito do presente              
Edital do Processo Seletivo Simplificado para o Auxílio Inclusão Digital Emergencial. 

7.2 Para pagamento dos auxílios serão aceitas as seguintes condições bancárias: 

7.1 Conta corrente de todos os bancos em nome do (a) estudante; 

7.2 Conta poupança apenas da Caixa Econômica, em nome do (a) estudante; 

7.3 Conta digital em nome do (a) estudante; 

7.4 Por meio de ordem de pagamento, nos casos de estudantes que por motivos de impedimentos, não                 
possuem conta corrente. 

  

8. DO ACOMPANHAMENTO 



 

 
8.1 Para recebimento do Auxílio Inclusão Digital Emergencial, o estudante deverá,           
obrigatoriamente, participar das Atividades de Ensino Não Presenciais Emergenciais (AENPEs). 

8.2 A efetiva participação será verificada, por meio das informações (realização de atividades             
assíncronas, participação nos momentos síncronos) repassadas para Comissão de Assistência          
Estudantil pelas Coordenações de Curso, Direção de Ensino e professores das disciplinas ofertadas no              
âmbito do Ensino Remoto Emergencial; 

8.3 No processo de acompanhamento, será considerado também, aspectos pedagógicos, psicológicos,           
saúde, sociais e familiares, dos estudantes atendidos pelo Auxílio Inclusão Digital Emergencial. 

8.4 Em casos de não acesso às Atividades de Ensino Remotas por razões justificadas (doenças, entre                
outras), na prestação de contas o estudante deverá apresentar a justificativa e a documentação              
comprobatória da aquisição ou contratação de recurso e/ou serviços. Em caso de não             
comprovação, os valores não utilizados deverão ser devolvidos por meio de Guia de Recolhimento da               
União (GRU). 

  

09. DOS RECURSOS 

9.1 Estudantes que tiverem seus processos indeferidos poderão entrar com recurso junto à Comissão de               
Assistência Estudantil do Campus conforme cronograma previsto no anexo I deste edital. 

  

10  DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1 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), sem prejuízos de outras sanções,                
conforme legislação; 

10.2 O pagamento do Auxílio Inclusão Digital Emergencial será feito em conta de qualquer instituição               
bancária, exclusivamente em nome do(a) estudante; 

10.3 O resultado será divulgado no site oficial da Instituição; 



 

 
10.4 É de inteira responsabilidade do (da) estudante acompanhar todas as informações a respeito do               
processo de solicitação e deferimento do Auxílio Inclusão Digital, bem como informar qualquer             
alteração de sua situação socioeconômica e dados bancários para Comissão de Assistência Estudantil             
enquanto durar o recebimento do benefício; 

10.5 Os membros locais da Comissão de Assistência Estudantil e demais servidores envolvidos nas              
ações da seleção simplificada para concessão do Auxílio Inclusão Digital Emergencial deverão            
observar fielmente o sigilo das informações pessoais nos termos da Lei de Acesso à Informação (Lei nº                 
12.527/2011); 

10.6 Caso o estudante utilize o Auxílio Inclusão Digital Emergencial para comprar equipamento de              
informática pela internet é recomendável observar a escolha de sites confiáveis e que disponham de               
canais de atendimentos aos clientes; 

10.7 Estudantes que deixarem de fazer a prestação de contas conforme as determinações do Edital,               
ficarão impedidos de requisitar qualquer tipo de Bolsa/auxílio da Assistência Estudantil pelo próximo             
edital PAAE, sem prejuízo de outras sanções. 

10.8 Os casos omissos deste Edital serão dirimidos pela Comissão da Assistência Estudantil,             
juntamente, com a Direção de Ensino e Direção Geral do Campus Juazeiro. 

  

Juazeiro, 5 de outubro de 2020. 

  

Fernando Santos da Paixão 
Diretor-Geral - Campus Juazeiro 

SIAPE nº 3079274 

  

  



 

 

  

  

 ANEXO I 

  
ATIVIDADE PRAZO LOCAL 

Lançamento do Edital e 
divulgação 

05 de outubro/2020 Sítio do IFBA e redes sociais do Campus 
Juazeiro 

Inscrição e envio de 
Documentos 

06 a 11 de outubro de 
2020 

https://suap.ifba.edu.br 

Divulgação das inscrições 
homologadas 

14 de outubro de 2020 Sítio do IFBA Campus Juazeiro 

Interposição de recurso 15 de outubro https://suap.ifba.edu.br 

Período de análise 
socioeconômica 

Até dia 20 de outubro 
de 2020 

Sítio do IFBA Campus Juazeiro 

Divulgação do resultado  21 de outubro de 2020 Sítio do IFBA Campus Juazeiro 

  

  

  

  

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


 

 
ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE RENDA PER CAPITA FAMILIAR E DECLARAÇÃO DE 
VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS 

  

Eu, ___________________________________________________, portadora/or do RG nº.      

____________________, CPF ________________________, matriculada/o no Curso      

___________________ e Ano/Semestre ________, declaro que a renda familiar per capita no valor de              

R$_____________(_______________________________________________). Declaro serem   

verdadeiras as informações prestadas. Afirmo estar ciente de que qualquer omissão de informação ou              

apresentação de declaração, dados ou documentos falsos e/ou divergentes a fim de prejudicar ou              

alterar a verdade sobre os fatos por mim alegados, constitui crime de falsidade ideológica previsto no                

artigo 299 do Código Penal Brasileiro (Decreto-Lei nº. 2848/40). Desde já autorizo a verificação e/ou               

confirmação dos dados apresentados. Por fim, comprometo-me, caso seja contemplada/o, a utilizar o             

recurso disponibilizado para o fim a que se destina, conforme Edital n.º006/2020. 

 __________________________________, _______ de outubro de 2020. 

 ______________________________   

Nome do declarante (membro da família do estudante) 

______________________________   ____________________________________ 

 Nome do Estudante do Campus Juazeiro                Responsável legal (se  menor de 18 anos) 

  

  



 

 
  ANEXO III 

  

REQUISITOS MÍNIMOS DE EQUIPAMENTOS PARA AULAS REMOTAS 

  

Apresenta-se algumas referências de equipamentos (tablets) com valores abaixo da bolsa de Auxílio 
de Inclusão Digital Emergencial, considerando-se, inclusive, o frete em se tratando de compras online. 

Reforça-se que as especificações, se tratam de referência apenas e não indicação. 

Os estudantes podem adquirir equipamentos mais robustos com valor acima do recebido, desde que 
assumam a diferença, em caso de adquirir equipamento com valor menor, será obrigado a devolver a 
diferença, através de Guia de Recolhimento, conforme Edital. 

  

 MODELOS DE REFERÊNCIA  

  
TABLET 
Modelo pesquisado: 
Modelo de referência:  #Tablet Multilaser M9 3G 9P 8GB WI-FI Quad 2CAM 
Valor: R$ 753,79 
Pesquisados em: Casas Bahia – https://cutt.ly/ef0JEK9 
Detalhes do produto: 
Protetores de tela 
Sistema 3g 
Touch screen 
Zoom digital 
Capacidade da memória: 2gb 
USB: microusb 
CPU: 1.2ghz 
Detector de faces: sim 
Detector de sorrisos: sim 
Digitação rápida e inteligente de texto: sim 
Discagem por voz: sim 
Edição de arquivos office: sim 



 

 
Formato da tela: ips 
Grava em hd 
Wi-fi 
  
Modelo de referência: #Tablet Multilaser NB267 M10a Lite 3G Android 7.0 Quad Core 1.3Ghz 8Gb               
10Pol Preto 
Valor: R$ 649,90 
Pesquisados em: Casas Bahia - https://cutt.ly/2f0JgjV 
Capacidade de bateria: 5000 Mah (Longa duração) 
Bandas de frequência GSM: Quad Band 
Alimentação: Bivolt (127/220v) 
Conexão bluetooth: Sim 
Memória interna: 8 GB 
Conexão 3G: Sim 
Conexões: WI-FI, 3G, Bluetooth 4.0 E GPS 
Cor: Preto 
Bandas de frequência 3G: 2100 
Processador: 1.3 Ghz 
Tipo de processador: Quad Core 
Versão do Android: 7.0 
GPS: Sim 
Taxa wireless: 150 MBPS 
Capacidade da memória expansível: 32 GB 
Cartões compatíveis: Micro SD (Não incluso) 
Chamada de voz/vídeo: Sim 
Memória RAM: 1 GB 
Resolução: 1280 x 800 
Tamanho da tela: 10 Polegadas 
Touch Screen: Sim 
Câmera principal: 5 MP 
Câmera secundária: 2 MP 
Banda de frequência 2G: Sim 
Marca: Multilaser 
Dimensões aproximadas do produto: 24 x 16 x 0.8 cm 
Dimensões aproximadas da embalagem: 05 x 16 x 24 cm 
Peso aproximado do produto: 0,535 Kg 
Peso aproximado da embalagem: 0,8 Kg 
Informações Adicionais: Certificado Anatel 01764-17-03111 
Itens inclusos: 
1 Tablet 
1 carregador 



 

 
1 cabo USB  
  
Modelo de referência: #Tablet Multilaser Prata M9 3G Memoria 8GB Dual Chip NB284 
Valor: R$ 713,25 
Pesquisados em: Casas Bahia - https://cutt.ly/Wf0JuEK 
Especificações 
- Composição do material: plástico e demais componentes eletrônicos 
- Alimentação: bivolt(110/220v) 
- Ângulo de visão: 178 
- Capacidade memoria expansível: 32gb 
- CPU: 1.2ghz 
- Formato da tela: IPS 
- Memória interna (GB): 8 
- Grava em HD 
- Dimensões (mm): 240 x 140 x 10; peso (g) 470 
- Wi-fi 
- Peso liquido (kg): 0.47 
- Tamanho da tela (polegada): 9 
- Número de sim card: 2 
- GPS 
- Memória de hd: 8gb 
- Cor principal: prata 
- Resolução da tela: 1024 x 600 
Itens Inclusos 
- 01 Tablet m9 3g 
- 01 Carregador 
- 01 Cabo micro usb 
- 01 Guia rápido 
Marca: Multilaser 
Garantia: 12 Meses pelo fabricante  
  
Modelo de referência: #Tablet Tela 7" Android 9.0 Wi-Fi 16GB 1GB RAM Philco PTB7RSG 3G               
Cinza 
Valor: R$ 619,00 
Pesquisados em: Casas Bahia - https://cutt.ly/jf0H70M 
Modelo: PTB7RSG 3G 
PN: PTB7RSG 3G 
Cor: Cinza 
Marca: Philco 
Características: 
Tela: Capacitiva – IPS Multi-toque com até 5 pontos simultâneos 



 

 
Tamanho da tela: 7” 
Resolução da tela: 1024 x 600p 
Processador: MTK8321 Quad-Core – 1,3Ghz 
Sistema operacional: Android Pie 9.0 
Memória RAM: 1GB 
Armazenamento: 16 GB 
Leitor de Cartão: Micro SD até 32 GB 
Áudio e Microfone: Integrado  
Câmera Frontal: 0.3 MP 
Câmera traseira: 2.0 MP 
Potência: 7,5 W 
Consumo: 0,075 kWh 
Voltagem: Bivolt 
Entradas: 
01 x Entrada Micro SD 
01 x Entrada USB 
02 x Entradas SIM Card 
01 x Saída para Fone de Ouvido 
Fonte de alimentação 
Conteúdo da Embalagem: 
01 x Tablet 
01 x Carregador 
01 x Cabo USB 
01 x Manual de Instruções 
Fabricante: Philco 
Telefone de Atendimento: 0800-645-8300 / (11) 2388-8213 
Garantia: 12 meses com a fabricante 
Dimensões (A x L x P): 1 x 10 x 18 cm 
Peso: 0,254 KG  


