
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO 

PAULO     

 INSTRUÇÃO NORMATIVA PRE/IFSP Nº 007, de 10 de julho de 2020.  

 

Estabelece diretrizes acerca da 

normatização dos Projetos de Inclusão 

Digital, vinculados ao Programa de Ações 

Universais da Política de Assistência 

Estudantil, em consonância com as 

Resoluções nº 41 e 42/2015, durante o 

período de enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional 

decorrente da pandemia da COVID-19. 

  

O PRÓ-REITOR DE ENSINO do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - IFSP, usando da competência atribuída pelo artigo 4º, § 

4º do Regimento Geral do IFSP, aprovado pela Resolução nº 871 de 04/06/2013 do Conselho 

Superior,  

 

CONSIDERANDO: 

-  o Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010, que dispõe sobre o Programa Nacional de 

Assistência Estudantil - PNAES; 

- a Resolução nº 41, de 02 de junho de 2015, que estabelece a Política de Assistência 

Estudantil do IFSP; 

- a Resolução nº 42, de 02 de junho de 2015, que normatiza os Auxílios da Política de 

Assistência Estudantil do IFSP; 

- a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, que declarou Emergência em Saúde Pública 

de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus 

(2019-nCoV); 

- a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento 

da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus 

responsável pelo surto de 2019; 

- o Ofício-circular nº 2/2020/CGLNES/GAB/SESU/SESU-MEC, de 10 de março de 2020, 

com recomendações sobre o Novo Coronavírus (COVID-19); 



- a Portaria nº 329, de 11 de março de 2020, a qual institui o Comitê Operativo de Emergência 

do Ministério da Educação – COE/MEC, no âmbito do Ministério da Educação; 

- o Decreto nº 6, de 20 de março de 2020, que reconhece, para os fins do art. 65 da Lei 

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, 

nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem nº 

93, de 18 de março de 2020, com efeitos até 31 de dezembro de 2020; 

- a Instrução Normativa nº 002/PRE/IFSP, de 16 de abril de 2020, que estabelece 

orientações em relação ao pagamento de auxílios relativos à Política de Assistência Estudantil 

durante o período de interrupção das aulas, em consonância com as Resoluções nº 41 e 42/2015, 

para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 

da pandemia do coronavírus COVID-19. 

- a Portaria nº 2.353, de 29 de junho de 2020, que dá autonomia aos câmpus do IFSP para 

que, em conformidade com os protocolos estabelecidos pelo Estado e por seus respectivos 

municípios, analisando a situação da sua regido, e considerando as diretrizes estabelecidas pelo 

IFSP, possam decidir pela melhor forma de Reorganização das Atividades Acadêmicas para 

seu câmpus, para reposição dos calendário dos cursos afetados em decorrência das ações 

tomadas para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, 

decorrente da pandemia do coronavírus COVID-19 e mantém as demais atividades de ensino, 

pesquisa e extensão durante este período. 

 

RESOLVE: 

Art 1º Estabelecer, a partir dos estudos do Departamento de Políticas Estudantis (DPES), das 

contribuições da Comissão Central Permanente de Assistência Estudantil (COPAE) e das 

orientações da Pró-Reitoria de Administração (PRA), diretrizes acerca da normatização dos 

Projetos de Inclusão Digital, vinculados ao Programa de Ações Universais da Política de 

Assistência Estudantil. 

Parágrafo único. A normatização dos Projetos de Inclusão Digital, em caráter emergencial, 

tem respaldo nos artigos 4º e 5º da Resolução nº 42/IFSP/2015, justificando-se pelo período de 

enfrentamento da crise de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia 

da COVID-19. 

Art. 2º A Política de Assistência Estudantil do IFSP é uma política institucional, pautada no 

Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), e  tem por objetivos: democratizar as 

condições de permanência e êxito no âmbito da educação profissional e tecnológica, 

minimizando os efeitos das desigualdades sociais e regionais  entre os estudantes do IFSP; 

contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico e atuar preventivamente nas situações de 

retenção e evasão; e por fim, colaborar para formação integral dos estudantes na perspectiva 

de cidadania. 



Parágrafo único. No que tange à política, estão previstas ações que visam a permanência do 

estudante em situação de vulnerabilidade social, nas quais se encontram os auxílios transporte, 

alimentação, moradia, apoio didático-pedagógico, saúde e apoio aos estudantes pais e mães. 

Estão previstas, ainda, ações de amplitude universal, visando a inclusão de pessoas com 

necessidades educacionais específicas, ações de cultura, esporte e inclusão digital. 

Art. 3º O Programa de Ações Universais consiste em ações voltadas à formação integral do 

estudante e ao aprimoramento de valores de cidadania, participação, coletividade e inclusão 

social. Da mesma forma que os demais programas da Assistência Estudantil, contribui para 

democratizar as condições de permanência e êxito dos estudantes na Instituição. 

Parágrafo único. O Programa de Ações Universais compreende, dentre outras, a Inclusão 

Digital, que tem por finalidade a socialização do conhecimento digital dos estudantes, além do 

oferecimento de cursos e compra de materiais e serviços que atendam às necessidades 

discentes. 

Art. 4º Para que as ações de Inclusão Digital sejam executadas nos câmpus, é necessário a 

elaboração de um projeto, de acordo com o Anexo V da Resolução n° 42/2015, além das 

disposições sobre o assunto contidas na mesma resolução. 

Parágrafo único. Durante o período de pandemia, os câmpus poderão elaborar Projetos de 

Inclusão Digital, prevendo ações de auxílio financeiro para apoiar os estudantes na contratação 

de pacotes de internet, assim como, ações com o objetivo de subsidiar a compra de 

equipamentos eletrônicos como desktops, notebooks, tablets, dentre outros.  

Art. 5º Os valores dos auxílios deverão ser definidos em cada câmpus, de acordo com a 

disponibilidade orçamentária, e poderão custear as necessidades estudantis de forma parcial ou 

integral. 

Parágrafo único. A concessão do auxílio para compra de equipamentos eletrônicos poderá ser 

feita mensalmente, ou em parcela única no início do período letivo. A concessão do auxílio 

para conexão à internet deverá ser feita mensalmente. 

Art. 6º Os projetos de Inclusão Digital dos câmpus poderão fazer uso de recursos do Programa 

Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), previstos na Ação Orçamentária 2994, desde que 

respeitados os critérios e limites percentuais estabelecidos para o Programa de Ações 

Universais, previstos na Resolução 41/IFSP/2015. 

Parágrafo único. Na eventualidade de ajustes em relação aos percentuais, o câmpus deverá 

justificar a necessidade e pertinência. 

Art. 7º Para a concessão dos auxílios referentes à inclusão digital, poderá ocorrer 

remanejamento orçamentário dentro do próprio câmpus, ou, ainda, suplementação 

orçamentária por parte da reitoria do IFSP.  



Art. 8º Os Projetos de Inclusão Digital deverão ser destinados a toda a comunidade discente 

do IFSP, independentemente da situação socioeconômica, por se tratar de uma ação de caráter 

universal. 

§ 1º Para atendimento discente, poderão ser utilizadas informações constantes em listas 

previamente constituídas pelas equipes dos câmpus.    

§ 2º Também poderá ser feita Chamada Pública de manifestação de interesse por parte dos 

estudantes, podendo-se utilizar como base o modelo de edital anexo, adaptando-o à realidade 

do câmpus.  

Art. 9º Na impossibilidade de atendimento de todos os estudantes, havendo necessidade, cada 

câmpus poderá estabelecer critérios, por meio do setor responsável, de acordo com a sua 

regionalidade e territorialidade. 

Art. 10 Como exemplos de critérios de prioridade atendimento, enumeram-se os seguintes: 

I. Estudantes beneficiados pelo Programa Auxílio Permanência (PAP) e Programa de 

Apoio ao Estudante do PROEJA; 

II. Estudantes inscritos no Programa Auxílio Permanência (PAP) e Programa de Apoio ao 

Estudante do PROEJA, que não foram beneficiados e constam em lista de espera; 

III. Estudantes matriculados por meio do sistema de reserva de vagas (Lei N. 12.711/2012); 

IV. Dentre outros. 

Art. 10 Os câmpus deverão garantir o pagamento dos auxílios para além das ordens bancárias, 

devido à dificuldade dos estudantes em comparecer ao banco para a retirada neste período.  

§ 1º Orienta-se que os pagamentos dos auxílios sejam realizados por meio de contas bancárias 

convencionais ou digitais.  

§ 2º Esgotadas as possibilidades de pagamento em contas bancárias em que o estudante seja o 

titular, serão autorizados, em caráter excepcional, os pagamentos dos auxílios em contas de 

terceiros, comprovado o vínculo familiar com o estudante, como por exemplo, pais, avós, 

filhos, tios, irmãos e cônjuges. Os pagamentos aos estudantes adolescentes, menores de idade, 

deverão ser realizados, preferencialmente, nas contas bancárias de seus responsáveis legais.  

Art. 11 Para que o pagamento seja efetuado em contas bancárias de terceiros, o Termo de 

Aceite de Pagamento dos Auxílios Estudantis a Familiares deverá ser preenchido e enviado ao 

setor responsável pela gestão da Política de Assistência Estudantil nos câmpus, de acordo com 

o modelo anexo.  

Parágrafo único. O Termo de Aceite de Pagamento dos Auxílios Estudantis a Familiares 

poderá ser preenchido digitalmente ou redigido de forma manuscrita, e poderão ser aceitos 

documentos com assinaturas eletrônicas. 

Art. 12 Os pagamentos dos auxílios em contas bancárias, convencionais ou digitais, próprias 

ou de terceiros, deverão integrar o processo regular de crédito em conta, sem que haja 

necessidade da criação de listas de pagamentos por modalidade de conta.   



Art. 13 Os câmpus deverão solicitar aos estudantes beneficiários documentos comprobatórios, 

tais como recibos e comprovantes de compra. 

Art. 14 Os Projetos de Inclusão Digital elaborados segundo esta normativa, posteriormente, 

deverão ser anexados/apensados ao processo original do Projeto da Política de Assistência 

Estudantil do câmpus, no SUAP.  

Art. 15 Os modelos anexos se tratam de sugestões, podendo ser adaptados pelos câmpus de 

acordo com a sua realidade e a partir das plataformas utilizadas.  

Art. 16 A Pró-Reitoria de Ensino se mantém à disposição nos contatos abaixo: 

I. Departamento de Políticas Estudantis (DPES), pelo e-mail 

dpes@ifsp.edu.br; 

II. Coordenadoria de Assistência Estudantil, Alimentação Escolar e Fomento 

(COAE), pelo e-mail assistenciaestudantil@ifsp.edu.br.  

Art. 17 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos 

permanecem enquanto perdurar a reposição dos períodos letivos atingidos pelo enfrentamento 

da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia da 

COVID-19. 

Art. 18 Os casos omissos nesta Instrução Normativa serão tratados pelo Departamento de 

Políticas Estudantis (DPES) da Pró-Reitoria de Ensino (PRE).  

 

 

[Original Assinado] 

Haryanna Pereira Sgrilli 

Chefe do Departamento de Políticas Estudantis 

 

 

[Original Assinado] 

Reginaldo Vitor Pereira 

Pró-Reitor de Ensino  



ANEXO I 

 

Modelo de Edital de Chamada Pública para cadastro de estudantes  

 

EDITAL XXX, DE XXX DE XXX DE 2020 

 

CHAMADA PÚBLICA PARA COMPOSIÇÃO DE BANCO DE ESTUDANTES 

INTERESSADOS EM PARTICIPAR DO PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL 

 

A Direção-Geral do Câmpus XXX, no uso de suas atribuições, torna pública a abertura das 

inscrições da Chamada Pública para composição de banco de estudantes interessados em 

participar do Projeto de Inclusão Digital, elaborado para enfrentamento da crise de saúde 

pública de importância internacional decorrente da pandemia da COVID-19. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. Os trabalhos referentes à presente Chamada Pública serão organizados por XXX.  

1.2. Todas as publicações referentes a esta Chamada Pública serão feitas por meio do sítio 

institucional XXX.ifsp.edu.br.  

1.3. Os interessados poderão obter informações adicionais junto a XXX, por meio do endereço 

eletrônico XXX@ifsp.edu.br 

 

2. DOS OBJETIVOS 

 

2.1. A presente Chamada Pública está vinculada à Política de Assistência Estudantil do IFSP e 

tem objetivo colher os dados dos estudantes regularmente matriculados no IFSP, que tenham 

necessidade e interesse em participar do Projeto de Inclusão Digital. 

 

3. DO PÚBLICO-ALVO 

 

3.1. A presente Chamada Pública é destinada aos estudantes com matrícula ativa em cursos 

regulares do IFSP, que tenham necessidade de participar do Projeto de Inclusão Digital. 

 

mailto:XXX@ifsp.edu.br


4. DOS AUXÍLIOS 

 

4.1. O Projeto de Inclusão Digital prevê:  

a) Auxílio financeiro para apoiar os estudantes na contratação de pacotes de internet; 

b) Auxílio financeiro para subsidiar a compra de equipamentos eletrônicos como 

desktops, notebooks, tablets, dentre outros.  

4.2. Os valores dos auxílios serão definidos pelo câmpus, de acordo com a disponibilidade 

orçamentária. 

4.3. Os valores disponibilizados poderão custear as necessidades estudantis de forma parcial 

ou integral, e a instituição não tem responsabilidade sobre a contratação de compromissos 

financeiros firmados entre o estudantes e terceiros. 

 

5. DA INSCRIÇÃO 

 

5.1. A inscrição ocorrerá no período de XXX a XXX, por meio do preenchimento integral do 

formulário de inscrição. 

5.2. No ato da inscrição, o estudante irá informar seus dados pessoais, econômicos e 

acadêmicos, além de confirmar a necessidade e interesse em participar do Projeto de Inclusão 

Digital. 

5.2. Ao manifestar interesse em participar da ação, o estudante declarará que todas as 

informações prestadas no questionário são verdadeiras e assumirá a inteira responsabilidade 

por elas. 

 

6. DO ATENDIMENTO 

 

6.1. A participação nesta Chamada Pública não acarretará, necessariamente, o atendimento ao 

estudante, uma vez que o pleno atendimento dependerá da disponibilidade orçamentária do 

câmpus. 

6.2. Caso haja necessidade, poderão ser priorizados estudantes inscritos e/ou participantes do 

Programa de Auxílio Permanência e Programa de Apoio ao Estudante do PROEJA, estudantes 

ingressantes via reserva de vagas, prevista pela Lei n. 12.711/2012, dentre outros. 

 

7. DO PAGAMENTO 

 



7.1. A concessão do auxílio para compra de equipamentos eletrônicos poderá ser feita 

mensalmente, ou em parcela única no início do período letivo. A concessão do auxílio para 

conexão à internet será feita mensalmente. 

7.2. Os pagamentos referentes aos auxílios estudantis do Projeto de Inclusão Digital serão 

realizados, preferencialmente, via contas bancárias convencionais ou digitais (ativas) em que 

os estudantes sejam os titulares. 

7.3. Esgotadas as possibilidades de pagamento em contas bancárias em que o estudante seja o 

titular, serão autorizados, em caráter excepcional, os pagamentos dos auxílios em contas de 

terceiros, que comprovem vínculos familiares com o estudante, como por exemplo, pais, avós, 

filhos, tios, irmãos e cônjuges. Os pagamentos aos estudantes adolescentes, menores de idade, 

deverão ser realizados, preferencialmente, nas contas bancárias de seus responsáveis legais, 

que deverão estar ativas.  

7.4. Para que o pagamento seja efetuado em contas bancárias de terceiros, o Termo de Aceite 

de Pagamento dos Auxílios Estudantis a Familiares deverá ser preenchido e enviado ao setor 

responsável pela gestão da Política de Assistência Estudantil nos câmpus, conforme modelo 

anexo.  O documento poderá ser preenchido digitalmente ou redigido de forma manuscrita, e 

poderão ser aceitos documentos com assinaturas eletrônicas. 

 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

8.1. O presente edital poderá ser revogado, retificado ou anulado, no todo ou em parte, a 

qualquer tempo, por motivo de interesse público, sem que isso implique o direito a indenização 

de qualquer natureza. 

8.2. Caberá à Direção-Geral do câmpus garantir a lisura do processo. 

8.3. Eventuais casos omissos serão analisados pela Direção-Geral do câmpus com as partes 

interessadas. 

 

 

(Cidade)__________, (Dia)_____ de (Mês)__________ de 2020. 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do(a) Diretor(a) Geral do Câmpus 

 



ANEXO II 

Modelo de ficha de inscrição para cadastro de estudantes 

 

EDITAL XXX, DE XXX DE XXX DE 2020 

CHAMADA PÚBLICA PARA COMPOSIÇÃO DE BANCO DE ESTUDANTES INTERESSADOS EM 

PARTICIPAR DO PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL 

 

IDENTIFICAÇÃO DO ESTUDANTE 

Nome completo: 

Câmpus: Prontuário: 

Curso: Modalidade: 

CPF: RG:  

Telefone: E-mail: 

 

Declaro que tenho necessidade e interesse em participar do Projeto de Inclusão Digital, conforme disposições 

previstas do Edital XXX, e solicito os seguintes auxílios: 

(    ) Auxílio para compra de equipamento eletrônico 

(    ) Auxílio para contratação de pacote de dados de internet 

 

Declaro que minha renda familiar mensal é: 

(     ) Até meio salário mínimo por pessoa 

(     ) Entre meio salário mínimo e um salário mínimo por pessoa 

(     ) Entre um salário mínimo e um salário mínimo e meio por pessoa 

 

Certifico que as informações contidas neste documento são verdadeiras e estou ciente de que qualquer declaração 

falsa implica nas penalidades previstas em Lei. 

 

(Cidade)__________, (Dia)_____ de (Mês)__________ de 2020. 

 

_________________________________________ 

Assinatura do estudante 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do responsável legal (quando houver)  



ANEXO III 

 

Modelo de Termo de Aceite de Pagamento dos Auxílios Estudantis a Familiares 

 

 
Eu (nome do aluno)_________________________________________________________________________, 

Prontuário___________________________________, Curso________________________________________, 

CPF________________________________________, RG__________________________________________,  

Residente e domiciliado à (Rua/Avenida)________________________________________________________, 

Nº______, Complemento_______________________, Bairro________________________________________, 

Cidade/UF___________________________________, CEP_________________________________________, 

Telefone_____________________________________, Celular ______________________________________,  

E-mail institucional____________________________, E-mail alternativo______________________________, 

Estou ciente de que, considerando as orientações dos órgãos competentes, as quais visam evitar a exposição dos 

estudantes que não são titulares de conta bancária individual com seu comparecimento ao banco para abrir, posso 

indicar uma conta ativa em nome de um familiar. 

Indico, assim, o(a) sr(a) ______________________________________________________________________, 

RG________________________________________, CPF__________________________________________, 

Banco ____________________________________, Agência _______________________________________, 

Número da Conta ____________________________, Tipo da Conta __________________________________. 

A pessoa indicada é meu(minha):  

(   ) mãe     (   ) pai     (   ) irmão/irmã     (   ) tio/tia     (   ) avô/avó     (   ) filho/filha     (   ) cônjuge 

Ao indicar essa pessoa, tenho a inteira confiança de que o auxílio me será repassado, para utilização nas 

necessidades tais quais fui contemplado pelo Projeto de Inclusão Digital, vinculado ao Programa de Ações 

Universais da Política de Assistência Estudantil. 

Estou ciente de que, a partir da data em que as aulas retornarem, devo imediatamente registrar conta bancária em 

meu nome e apresentar o comprovante ao setor responsável pela Política de Assistência Estudantil no câmpus. 

Estou ciente, por fim, de que, anexo a este formulário, devo enviar cópias da conta bancária (cartão ou extrato), 

do RG e do CPF de quem estou indicando, para o e-mail: XXX@ifsp.edu.br. Caso seja a conta bancária de meu 

cônjuge, devo enviar, ainda, a cópia da certidão de casamento ou declaração de união estável (podendo ser feita 

de próprio punho). 

  

(Cidade)__________, (Dia)_____ de (Mês)__________ de 2020. 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do estudante 

 

________________________________________ 

Assinatura do responsável legal ou indicado para recebimento do auxílio em sua conta 

 


