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PROJETO – AUXÍLIO ESTUDANTIL PARA ATENÇÃO À SAÚDE E
ACESSIBILIDADE E PARA INCENTIVO À CULTURA E AO ESPORTE
1 Identificação
1.1 Título do projeto
Inclusão Digital em tempos de pandemia – campus Patos de Minas
1.2 Resumo
O projeto “Inclusão Digital em tempos de pandemia” busca a concessão de auxílio estudantil,
por meio de duas ações (I e II) visando proporcionar aos estudantes de baixa renda
regularmente matriculados em cursos regulares presenciais ofertados pelo campus Patos de
Minas do IFTM condições de permanência e acesso às atividades acadêmicas, de modo a
garantir o desenvolvimento e a continuidade das mesmas.
Acredita-se que, desta forma, a maioria dos problemas de acesso às aulas por parte dos alunos
atendidos com o benefício sejam resolvidos, de modo a permitir que as atividades acadêmicas
aconteçam sem transtornos, o que garantirá a continuidade do processo de ensinoaprendizagem.
1.3 Coordenação
X Docente
Técnico Administrativo
Nome Belchior Antonio Silva
Área/Departamento de Atuação
CAE – Coordenação de Apoio ao Estudante
Telefone (34) 3820-8721
E-mail
belchior@iftm.edu.br
Formação Acadêmica
Mestrado em Profissional em Matemática
Carga Horária total dedicada ao projeto
240 horas
1.4 Equipe executora
X Servidor
Aluno
Externo Parceiro
Externo Voluntário
Nome Francislene Ferraz Magalhães de Paulo
Área/Departamento de Atuação
CAE – Coordenação de Apoio ao Estudante
Telefone (34) 3820-8721
E-mail
francislene@iftm.edu.br
Formação Acadêmica
Graduada em Ciências Contábeis, pós graduação em Gestão
Empresarial e Didática no Ensino Superior
Carga Horária total dedicada ao projeto
240 horas
X Servidor
Aluno
Externo Parceiro
Externo Voluntário
Nome Kelly Aparecida Sampaio Alves Pedra
Área/Departamento de Atuação
CAE – Coordenação de Apoio ao Estudante
Telefone (34) 3820-8721
E-mail
kelly@iftm.edu.br
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Formação Acadêmica
Licenciatura em Letras - Português/Inglês
Carga Horária total dedicada ao projeto
240 horas
X Servidor
Aluno
Externo Parceiro
Externo Voluntário
Nome Lívia Moreira de Andrade
Área/Departamento de Atuação
CAE – Coordenação de Apoio ao Estudante
Telefone (34) 3820-8721
E-mail
liviamoreira@iftm.edu.br
Formação Acadêmica
Graduação em Sistemas de Informação
Carga Horária total dedicada ao projeto
240 horas
X Servidor
Aluno
Externo Parceiro
Externo Voluntário
Nome Maysa Brasileiro Guimarães Silva
Área/Departamento de Atuação
CAE – Coordenação de Apoio ao Estudante
Telefone (34) 3820-8721
E-mail
maysaguimaraes@iftm.edu.br
Formação Acadêmica
Licenciatura/ bacharelado em Ciências Biológicas
Pós graduação em Gestão de Pessoas
Carga Horária total dedicada ao projeto
240 horas

1.5 Linha de atuação (art. 3º, § 1º, Decreto 7.234/2010)
Inclusão Digital
1.6 Experiência do coordenador
●
●
●

Projeto de Inclusão Digital – campus Patos de Minas
Projeto de Inclusão Digital – Alunos conectados
Projeto de Inclusão Digital – Aquisição de equipamentos

1.7 Local de execução
IFTM – Campus Patos de Minas
1.8 Carga horária
240 horas (quarenta horas mensais para viabilização, acompanhamento e finalização do projeto)
1.9 Período de execução
Abril a dezembro de 2021.
2 Justificativa
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O presente projeto busca a concessão de auxílio estudantil, visando proporcionar aos estudantes
de baixa renda regularmente matriculados em cursos regulares presenciais ofertados pelo
campus Patos de Minas do IFTM condições de permanência e acesso às atividades acadêmicas,
de modo a garantir o desenvolvimento e a continuidade das mesmas.
O benefício será desenvolvido, mediante editais específicos para tal fim, nos termos do modelo
anexo a este projeto, por meio de:
Ação I: Concessão de Auxílio Estudantil Emergencial para Inclusão Digital ●
Conectividade, na modalidade Auxílio Estudantil para Atenção à saúde, Acessibilidade e
Incentivo à Cultura e ao Esporte, no valor de R$120,00 conforme definido pela Portaria Nº 076
de 22/01/2021;
Ação II: Disponibilização de chip com pacote de dados móveis, conforme o Termo de
●
Referência ADC/9523/2020, de responsabilidade da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa –
RNP.
O projeto atende o disposto no art. 3º, §1º, inciso V do Decreto nº 7.234/2020 e está em
consonância com os objetivos do Programa de Assistência Estudantil, estabelecidos no art. 2º
do Decreto nº 7.234/2010, atualmente disciplinados no IFTM pela Resolução “Ad Referendum”
IFTM Nº 052 de 27 de janeiro 2021, bem como com o Parecer Referencial nº
002/2020/GAB/PFIFTM/PGF/AGU.
Por fim, ressalta-se que a Ação I deste projeto se tornou possível mediante a utilização de
recursos do Programa Nacional de Assistência Estudantil disponibilizados pelo campus em
questão enquanto que a Ação II é de responsabilidade da RNP (Rede Nacional de Ensino e
Pesquisa) ao qual o IFTM aderiu conforme Termo de Referência ADC/9523/2020.
3 Objetivos, metas e cronograma de execução
3.1 Objetivo geral
Proporcionar aos estudantes de baixa renda regularmente matriculados em cursos regulares
presenciais ofertados pelo campus Patos de Minas do IFTM condições de permanência e acesso
às atividades acadêmicas, de modo a garantir o desenvolvimento e a continuidade das mesmas.
3.2 Objetivos específicos
1. Democratizar as condições de permanência dos jovens na escola;
2. Promover o acesso e permanência de estudantes em condições de vulnerabilidade social e
econômica;
3. Contribuir para a promoção da inclusão social pela educação, articulada com as demais
políticas setoriais
4. Minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na permanência e conclusão dos
cursos regulares presenciais;
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5. Apoiar o estudante na participação em atividades pedagógicas, conduzidas de forma remota,
necessárias à formação acadêmica;
6. Elevar os índices de aproveitamento dos estudantes e reduzir as taxas de retenção e evasão
escolar.
3.3 Cronograma de execução
Ação I: Concessão de Auxílio Estudantil Emergencial para Inclusão Digital - Conectividade,
na modalidade Auxílio Estudantil para Atenção à saúde, Acessibilidade e Incentivo à Cultura
e ao Esporte.
Objetivos Específicos

1) Democratizar as condições de
permanência dos jovens na escola;
2) Promover o acesso e permanência
de estudantes em condições de
vulnerabilidade social e econômica;
3) Contribuir para a promoção da
inclusão social pela educação,
articulada com as demais políticas
setoriais;
4) Minimizar os efeitos das
desigualdades sociais e regionais na
permanência e conclusão dos cursos
regulares presenciais;
5) Apoiar o estudante na
participação
em
atividades
pedagógicos, conduzidas de forma
remota, necessárias à formação
acadêmica;
6)
Elevar
os
índices
de
aproveitamento dos estudantes e
reduzir as taxas de retenção e
evasão.

Ações

ABR
2021

Divulgação do projeto e dos
editais de seleção
Seleção dos interessados
utilizando minuta de edital
anexa ao projeto, respeitando
o disposto na Resolução “Ad
Referendum” IFTM Nº
052/2021.

MAI
2021

JUN- DEZ
2021

X

X
X

Inclusão dos estudantes
selecionados no Programa de
Assistência Estudantil do
IFTM
mediante
preenchimento de Termo de
Compromisso

X

Acompanhamento do projeto
por meio da análise dos
relatórios
mensais
de
frequência.
Finalização
do
projeto
mediante
apresentação de
relatório final de execução.

X

X

Ação II: Inclusão Digital - Disponibilização de chip com pacote de dados móveis, conforme o
Termo de Referência ADC/9523/2020.
Objetivos Específicos

Ações

1) Democratizar as condições de
permanência dos jovens na escola;
2) Promover o acesso e permanência
de estudantes em condições de
vulnerabilidade social e econômica;
3) Contribuir para a promoção da
inclusão social pela educação,

Divulgação do projeto e dos
editais de seleção
Seleção dos interessados
utilizando minuta de edital
anexa ao projeto, respeitando
o disposto na resolução
nº57/2018

JUN
2021
X

X

JUNHO A DEZEMBRO
2021
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articulada com as demais políticas
setoriais;
4) Minimizar os efeitos das
desigualdades sociais e regionais na
permanência e conclusão dos cursos
regulares presenciais;
5) Apoiar o estudante na
participação
em
atividades
pedagógicos, conduzidas de forma
remota, necessárias à formação
acadêmica;
6)
Elevar
os
índices
de
aproveitamento dos estudantes e
reduzir as taxas de retenção e
evasão.

Inclusão dos estudantes
selecionados no Programa de
Assistência Estudantil do
IFTM
mediante
preenchimento de Termo de
Compromisso
Acompanhamento do projeto
por meio da análise e
verificação de relatórios de
frequência.
Finalização
do
projeto
mediante
apresentação de
relatório final de execução.

*

**

* O acompanhamento do projeto se dará a partir do preenchimento do termo de
compromisso pelo aluno até a data final de seu encerramento.
** A finalização do projeto se dará de acordo com os prazos estipulados pela RNP.
4 Público alvo
Estudantes regularmente matriculados em cursos regulares presenciais (excluindo os que estão
ainda em fase de conclusão do curso – último semestre/ano letivo de 2020 por consequência
da Pandemia Covid-19) ofertados pelo IFTM campus Patos de Minas com renda familiar per
capita menor ou igual a 1,5 salários mínimos para a Ação I e de até 0,5 salário mínimo para a
Ação II selecionados em edital(is) publicado(s) especificamente para atender as demandas
deste projeto.
5 Estruturação da proposta (considerando a equipe executora do projeto, e não o
público-alvo)
Multicampi
Interdisciplinar

x Interdepartamental/Áreas

6 Acompanhamento
O acompanhamento do projeto de maneira geral ocorrerá mediante análise do Relatório
Mensal de Frequência a ser realizado pela CAE (Coordenação de Apoio ao Estudante) após a
emissão deste pela CRCA (Coordenação de Registro e Controle Acadêmico).
7. Resultados esperados no âmbito regional
Desenvolvimento e continuidade de suas atividades acadêmicas, garantindo a permanência do
estudante e reduzindo índices de evasão e retenção no período.
8. Descrição do projeto e metodologia de desenvolvimento
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O presente projeto busca por meio da inclusão digital proporcionar aos estudantes de baixa
renda regularmente matriculados em cursos regulares presenciais ofertados pelo campus Patos
de Minas do IFTM, condições de permanência e acesso às atividades acadêmicas, de modo a
garantir o desenvolvimento e a continuidade das mesmas.
A Ação I deste projeto será atingida por meio do pagamento de benefícios pecuniários,
compreendendo 06 (seis) parcelas mensais de R$120,00, após o preenchimento do termo de
compromisso por parte do aluno, conforme editais específicos para tal fim. Este benefício só
foi possível devido à Concessão Assistência Estudantil – Benefício Auxílio Estudantil - Auxílio
para Atenção à Saúde e Acessibilidade e para Incentivo à Cultura e ao Esporte que têm a
finalidade de contribuir para a inclusão digital e realização das atividades acadêmicas remotas,
em razão da pandemia de COVID-19 pelos alunos da referida instituição.
Por outro lado, a Ação II será desenvolvida a partir da disponibilização de chip com pacote de
dados móveis, para alunos regularmente matriculados em curso regular ofertado pelo IFTM –
campus Patos de Minas em condição de vulnerabilidade socioeconômica, cuja renda familiar
per capita seja igual ou inferior a 0,5 salário-mínimo. Os beneficiados serão selecionados com
base em editais específicos para este fim conforme programa de Assistência Estudantil,
respeitando-se a área de cobertura da operadora selecionada pela RNP, nas condições do Termo
de Referência ADC/9523/2020.

8.1 Metodologia para execução das atividades
1. Divulgação do projeto;
2. Seleção dos interessados utilizando minuta de edital anexa ao projeto, respeitando o disposto
na Resolução “Ad Referendum” IFTM Nº 052 de 27 de janeiro 2021;
3. Inclusão dos estudantes selecionados no Programa de Assistência Estudantil do IFTM
mediante preenchimento de Termo de Compromisso;
4. Acompanhamento do projeto mediante relatório mensal de frequência;
5. Finalização do projeto mediante apresentação de relatório final de execução.

8.2 Orçamento do projeto
Ação

Descrição detalhada

Unidade

Quant.

Número
de
parcelas

Custo
unitário
(R$)

Custo total
(R$)

01

Auxílio Estudantil Emergencial
para
Inclusão
Digital
Conectividade, na modalidade
Auxílio Estudantil para Atenção
à saúde, Acessibilidade e
Incentivo à Cultura e ao Esporte
– Inclusão Digital em tempos de
pandemia
Ensino
médio/técnico e Superior.

Benefício

30

06

120,00

21.600,00
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02

Inclusão
Digital
Disponibilização de chip com
pacote de dados móveis,
conforme o Termo de Referência
ADC/9523/2020.

Chips

10

9. Documentos anexos
Resolução “Ad Referendum” IFTM nº 52/2021
Portaria IFTM nº 76 de 22 de janeiro de 2021
Minuta de Edital e demais modelos de documentação
Parecer Referencial nº 002/2020/GAB/PFIFTM/PGF/AGU
Parecer Referencial nº 00199/2020/GAB/PFIFTM/PGF/AGU
Relatório de Execução (coordenador do projeto)
Termo de Referência ADC/9523/2020
Ofício Interno Circular nº 3/2020/PROEXT/IFTM-REITORIA
Ofício Interno Circular nº 9/2020/PROEXT/IFTM-REITORIA
Ofício Interno Circular nº 10/2020/PROEXT/IFTM-REITORIA

-

-

-

