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O Diretor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM) - Campus
Avançado Parque Tecnológico, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria nº 214 de 03 de
fevereiro de 2020.

 

CONSIDERANDO a Instrução Normativa 14/2020 emitida pela Reitora que normatiza o empréstimo de
equipamentos de informática a estudantes do IFTM em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

 

RESOLVE:

 

DO OBJETIVO

 

Art. 1º O objetivo desta Instrução Normativa é normatizar o empréstimo de equipamentos de

informática a estudantes do Campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico em situação de
vulnerabilidade socioeconômica, complementando as instruções da IN 14/2020,  propiciando condições
para acesso e realização de atividades remotas durante o período de suspensão das atividades presenciais
decorrentes da pandemia Covid-19, fornecendo apoio à continuidade das atividades de ensino, pesquisa e
extensão.

DOS PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO

 

Art. 2º Os equipamentos devem ser solicitados para a Coordenação Geral de Ensino, Pesquisa e Extensão
através do e-mail cgepe.upt@iftm.edu.br, indicando quais os periféricos precisam acompanhar a CPU.

Parágrafo único: Os estudantes que solicitarem os equipamentos devem declarar sua condição de
vulnerabilidade socioeconômica para terem seus pedidos analisados preenchendo e encaminhando o
Anexo 1 desta Instrução.

Art. 3º Após análise da disponibilidade de equipamento e aprovação da CGEPE, as solicitações serão
encaminhadas a CTIC que realizará a preparação do equipamento e o agendamento para retirada do
mesmo.

Parágrafo único: Havendo necessidade, a CGEPE em conjunto com a Direção do campus pode estabelecer
critérios para a priorização do atendimento devido à escassez de equipamentos. Os critérios devem ser
amplamente divulgados aos estudantes, bem como a possível classificação para atendimento.

Art. 4º A CTIC informará à CGEPE os dados do equipamento e a avaliação técnica para preenchimento do
termo de responsabilidade de empréstimo de equipamentos ao estudante (anexo I da IN 14/2020).

Art. 5º O equipamento somente poderá ser retirado após apresentação do documento assinado.



DO EMPRÉSTIMO

 

 

Art. 6º No caso de empréstimo de computadores do tipo desktop, a CTIC irá disponibilizar apenas um cabo
de rede com comprimento igual a 1,5 metros por equipamento.

Parágrafo único. Não serão disponibilizados adaptadores wireless.

Art. 7º Não serão disponibilizados adaptadores de tomada, filtros de linha e estabilizadores, sendo de
responsabilidade do estudante a instalação do equipamento em sua residência.

Art. 8º Todos os equipamentos disponibilizados serão lacrados pela CTIC antes da retirada do estudante.

Art. 9º O computador será disponibilizado apenas com os softwares básicos, cabe ao aluno instalar algum
software extra que seja necessário para seus estudos. Sendo vedada a instalação de softwares para outros
fins como jogos, programas ilícitos, download de conteúdo pirateado, etc.

Art. 10º A CTIC fará uma avaliação técnica detalhando com todos componentes de hardware com suas
marcas e especificações sendo de responsabilidade do estudante devolver nas mesmas condições em que
foi retirado.

Art. 11º Os computadores serão formatados após a devolução ao Campus, sendo de responsabilidade do
estudante salvar todas as informações que ele necessita antes de devolver o equipamento.

Anexo 1

 

DECLARAÇÃO

 

 

 

Declaro para os devidos fins que estou em situação de vulnerabilidade socioeconômica, sem condições de
adquirir um computador para ter a realização de atividades remotas decorrentes da pandemia Covid-19 e
necessito do apoio do IFTM para dar continuidade às atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Uberaba,         /           /    .

 

 

___________________________________

Assinatura do estudante

MARCELO PONCIANO DA SILVA
DIRETOR(A) DO CAMPUS AVANÇADO

Documento assinado eletronicamente por MARCELO PONCIANO DA SILVA, DIRETOR(A) DO
CAMPUS AVANÇADO, em 24/11/2020, às 12:08, conforme horário oficial de Brasília. NUP:
23199.010769/2020-13



A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
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