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Boletim de Atos Oficiais da UnB em
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EDITAL Nº 008/2021 - RETIFICAÇÃO

PROCESSO Nº 23106.046545/2021-12

INSCRIÇÃO PARA AUXÍLIO EMERGENCIAL DE APOIO À INCLUSÃO DIGITAL
O Decano de Assuntos Comunitários, no uso de suas atribuições legais, torna público as inscrições para o
Auxílio Emergencial de Apoio à Inclusão Digital, com a ﬁnalidade de garan r inclusão digital para estudantes
dos cursos de graduação da Universidade de Brasília (UnB) em situação de vulnerabilidade socioeconômica,
no contexto das a vidades acadêmicas remotas para o segundo semestre le vo de 2020. A adoção de
estratégia emergencial para inclusão digital é jus ﬁcada pelas medidas estabelecidas para o controle da
Covid-19, caracterizada como pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS) desde 11 de março de
2020.

Onde se lê:

5.1 São critérios de participação:
i. estar regularmente matriculado em curso de graduação da UnB;
ii. ter avaliação socioeconômica válida concluída pela Diretoria de Desenvolvimento Social (DDS) com renda
familiar per capita de até um salário mínimo e meio;
iii. realizar a inscrição pelo formulário.
Leia-se:
5.1 São critérios de participação:
i. estar regularmente matriculado em curso de graduação da UnB;
ii. ter avaliação socioeconômica na Diretoria de Desenvolvimento Social (DDS) indicando renda familiar per
capita de até um salário mínimo e meio ou ter ingressado na UnB por cota de baixa renda;
iii. realizar a inscrição pelo formulário.
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Documento assinado eletronicamente por Ileno Izidio da Costa, Decano(a) do Decanato de Assuntos
Comunitários, em 28/04/2021, às 16:48, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento na
Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código veriﬁcador 6607193 e o código CRC 0576B7A4.
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