COMUNICADO – PAGAMENTO AUXILIOS
ESTUDANTES QUE RECEBERAM AUXILIO EM 2020
De acordo com o Comunicado anterior (março/2021) tivemos autorização para realizar o
pagamento do Auxílio Financeiro em Caráter Emergencial e do Auxílio Inclusão Digital/Acesso a
Dados, por 2 meses iniciais, até que se tenha a aprovação final da Lei Orçamentária Anual/LOA e
possamos realizar novos editais.
 Terá direito, o estudante que recebeu um dos auxílios, até dezembro em 2020;
 Terá direito, estudante com matrícula ativa nas Atividades de Ensino Não Presenciais
Emergenciais/AENPEs (conferência no SUAP);
 O Auxílio Financeiro em Caráter Emergencial será de R$ 200,00 (valor reduzido em função do
corte no orçamento da Assistência Estudantil/2021)
 O Auxilio Inclusão Digital/Tipo 1-Acesso a Dados será de R$ 80,00
 O pagamento será nos meses de Maio/2021 e Junho/2021.

O estudante apto a receber os auxílios deverá:
 Para quem recebeu por CPF e agora poderá apresentar uma conta bancária, devendo preencher
os dados por meio do link abaixo;
 Para quem recebeu por conta bancária: deverá confirmar junto a seu banco se a sua conta ainda
se encontra ativa para evitar problemas no recebimento; e se tiver que trocar de conta, deverá
preencher os dados por meio do link abaixo:

Os Dados Bancários serão aceitos no período de 20 a 22/04/2021 no link abaixo:
Link: https://forms.gle/7uAK5gY56iGP5LTZ6

Obs: o estudante que não enviar os dados bancários até essa data, receberá da mesma forma que
seu último pagamento em dezembro/20.

Orientações para apresentação da conta bancária, leia atentamente antes de preencher o formulário:
1. A conta bancária deve ser em nome do próprio estudante (em hipótese alguma, o
pagamento poderá ser realizado em nome de qualquer outra pessoa, em conta conjunta
ou conta salário);

2. Apenas serão aceitas as seguintes contas bancárias:


Conta Corrente: todas instituições bancárias que tenham agência física (exemplo: Bradesco,
Itaú, Brasil, Caixa etc);



Conta Poupança: Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal



Conta Corrente Fácil: Banco do Brasil ou Caixa;



Conta de bancos digitais: Banco Nubank ou Banco Inter

3. Os dados bancários deverão ser digitados corretamente, respeitando os dígitos e demais dados
da conta:
a) Nome do banco (exemplo: Brasil, Bradesco)
b) Código do banco (exemplo: 001, 237)
c) Número da Agencia e dígito: (exemplo:0042-2)
d) Número da Conta e dígito: (exemplo: 592447-0)
f) Número da Operação: (exemplo: 51, 023, 013)
g) Tipo de conta: (Poupança? Corrente? Conta Corrente Fácil? Conta Pagamento?)
h) Foto do cartão ou documento do banco que contenha os dados bancários- OBS: 1)Não
adianta anexar foto do cartão que só tenha nome; 2-evite enviar foto onde apareça o código do
cartão(é sigiloso); extrato bancário deve conter as informações da conta e nome do titular.

Comissão
19/04/2021

