Programa de Assistência Estudantil
Modalidade “Auxílio para atenção à saúde e acessibilidade e para incentivo à cultura e ao
esporte” – Projeto Inclusão Digital – Aquisição de Equipamento IFTM –
campus Uberlândia Centro

COMUNICADO
É de responsabilidade do interessado, seguir corretamente as orientações do
PROJETO, do EDITAL e deste COMUNICADO, especialmente no que tange à
documentação obrigatória, à correta utilização do módulo e à inserção das
informações e cumprimento de prazos.
O Projeto Inclusão Digital – Aquisição de Equipamento IFTM – campus U
 berlândia Centro e
os editais estão disponíveis em https://iftm.edu.br/assistenciaestudantil/editais/
Edital 04/2020 - Nível Técnico - 49 vagas
Edital 05/2020 - Nível Superior - 27 vagas
1Objetivo do programa: O projeto “Inclusão Digital – Aquisição de Equipamento”
busca a concessão de auxílio estudantil, visando proporcionar aos estudantes de baixa
renda regularmente matriculados em cursos regulares presenciais ofertados pelo campus
Uberlândia Centro do IFTM condições de permanência e acesso às atividades acadêmicas,
de modo a garantir o desenvolvimento e a continuidade das mesmas.
2Quem pode participar: Estudantes regularmente matriculados em cursos regulares
presenciais (excluindo-se aqueles que estão em fase de conclusão do curso – último
semestre/ano) ofertados pelo IFTM Campus Uberlândia Centro com renda familiar per
capita m
 enor ou igual a 1,5 salários mínimos, ou seja, até o limite de R$1.567,50 per
capita familiar, selecionados em edital(is) publicado(s) especificamente para atender as
demandas deste projeto.
3Finalidade e valor do benefício: O benefício será desenvolvido, mediante editais
específicos com a finalidade exclusiva de aquisição de computador (notebook ou
desktop) ou tablet que contribuam para a inclusão digital e realização das atividades
acadêmicas remotas, em razão da pandemia de COVID-19. O benefício será concedido, em
parcela única no valor de R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais), prevista para
dezembro/2020.
4 - Apresentação da Nota fiscal de aquisição do equipamento: Após o recebimento do
benefício, o aluno deverá apresentar Nota Fiscal de aquisição de equipamento por meio
do benefício em seu nome ou de seu responsável se menor de idade, nos termos do
projeto, no prazo máximo de 30 (trinta) dias da percepção do benefício pecuniário pelo
estudante beneficiado, sob pena de devolução dos valores percebidos. Ressalta-se que
embora não exista contrapartida por parte do estudante, a nota fiscal do equipamento
deverá
ser
enviada
para
a Coordenação do Projeto, para o e-mail
assistenciaestudantil@iftm.udicentro.edu.br dentro do prazo acima, juntamente com um
relatório, cujo modelo será disponibilizado pela Coordenação Projeto.
5- Os prazos e a documentação a ser apresentada constam nos Editais que estão
disponíveis em https://iftm.edu.br/assistenciaestudantil/editais/
6 - As inscrições ocorrerão no período de 01/12/2020 a 03/12/2020 conforme
cronograma disponível no item 11.1 dos editais.

A inscrição será por meio da plataforma digital, disponível ao estudante no portal do aluno e
cujo acesso será feito pelo endereço eletrônico https://virtualif.iftm.edu.br/VRTL/, sendo de
inteira responsabilidade do estudante a finalização da mesma. Não haverá solicitação
de documentos que ficarem incompletos, ilegíveis ou cortados.
7 – As declarações de Nada Consta deverão ser solicitadas, conforme abaixo:
Biblioteca – biblioteca.udicentro@iftm.edu.br
Coordenação de Apoio ao Estudante – cae.udicentro@iftm.edu.br
CRCA (Secretaria Acadêmica) – crca.udicentro@iftm.edu.br
As declarações obtidas em cada coordenação deverão ser incluídas no momento da
inscrição.
8 - Conforme cronograma previsto no item 11.1 dos Editais, após a divulgação do resultado
final, os estudantes classificados serão convocados para preencher o Termo de
Compromisso, disponível na plataforma de inscrições e enviar cópia do cartão do
banco para o email assistenciaestudantil.udicentro@iftm.edu.br. Atenção, não haverá
prorrogação dos prazos definidos no cronograma.
9 - Os modelos de declaração de pessoa sem renda, declaração de profissional informal,
declaração de residência e autorização menor de idade estão disponíveis juntamente com o
Edital no endereço https://iftm.edu.br/assistenciaestudantil/editais/
10 - Caso seja necessário, para fins de comprovação de renda, o C
 NIS, Extrato
Previdenciário
ou
Nada
Consta
Previdenciário
poderão
ser
obtidos em
https://meu.inss.gov.br/

11 - Dúvidas que não sejam esclarecidas por meio do edital deverão ser encaminhadas para o
email 
assistenciaestudantil.udicentro@iftm.edu.br ou por telefone 3221-4826, de segunda a
sexta, de 08h às 17h.

