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EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 004/2020

AUXÍLIOS EMERGENCIAIS DE APOIO À INCLUSÃO DIGITAL

 

PROCESSO Nº 23106.055639/2020-00

 

 

Onde se lê:

2.1 O presente Edital tem por objetivo disponibilizar Auxílios Emergenciais de Apoio à Inclusão Digital por
meio das modalidades “empréstimo e doação para acesso a equipamento eletrônico com funcionalidades de
computador pessoal" e "disponibilização de chip para Serviço Móvel Pessoal (SMP) nos termos do Programa
Aluno Conectado do Governo Federal MEC/RNP" para os/as estudantes de graduação e pós- graduação
stricto sensu da UnB.

Leia-se:
2.1 O presente Edital tem por objetivo disponibilizar Auxílio Emergencial de Apoio à Inclusão Digital por
meio das modalidades “empréstimo e doação para acesso a equipamento eletrônico com funcionalidades de
computador pessoal” para os/as estudantes de graduação e pós- graduação stricto sensu da UnB.

 

Onde se lê:

2.3 O número de equipamentos a ser ofertado dependerá da disponibilidade informada pelas unidades da
UnB e das doações coletadas junto à comunidade local, e a oferta do chip será atendido até o limite
estabelecido pelo MEC para a UnB dentro do Programa "Alunos Conectados", recém lançado.

Leia-se:

2.3 O número de equipamentos a ser ofertado dependerá da disponibilidade informada pelas unidades da
UnB e das doações coletadas junto à comunidade local.
2.3.1 Considerando-se as exigências do Termo de Adesão da UnB ao Programa "Alunos Conectados", e a
necessidade de informação de dados adicionais, tais como a faixa de renda dos alunos a serem cadastrados
no programa, este edital não disponibilizará essa modalidade neste momento, que será objeto de novo edital
a ser publicado em breve.

 

Permanecem inalteradas as demais condições estabelecidas no referido edital.

 

Documento assinado eletronicamente por Maria do Socorro Mendes Gomes, Diretor(a) da Diretoria
de Desenvolvimento Social do Decanato de Assuntos Comunitários, em 04/09/2020, às 18:11,
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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 5678722 e
o código CRC 657E26CC.

Referência: Processo nº 23106.055639/2020-00 SEI nº 5678722


