SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO

EDITAL N.º 16, DE 22 DE SETEMBRO DE 2020

O DIRETOR-GERAL DO CAMPUS TRINDADE DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO, no uso de suas atribuições
legais conferida pela Portaria nº 108, de 17 de janeiro de 2020, publicada no D.O.U de 20 de janeiro de 2020,
considerando o que dispõe a Lei nº. 11.892/2008, considerando ainda a Lei nº 12155 de 23 de
Dezembro de 2009, o Decreto n° 7.234, de 19/07/2010, publicado no Diário Oﬁcial da União
de 20/07/2010, o Decreto nº 7.416 de 30 de Dezembro de 2010 e a Resolução do Conselho
Superior Nº 033, de 13/09/2011 torna público o Edital n° 16 de 22 de setembro de 2020,
para a seleção de estudantes com diﬁculdades advindas ou agravadas no contexto de crise
provocada pela COVID-19, para atendimento com chip/internet por meio do Projeto
MEC/RNP/Aluno Conectado.
1. DO OBJETO
1.1 Selecionar estudantes para os quais será disponibilizado um chip para celular
pelo Projeto MEC/RNP/Aluno Conectado. Esse chip terá um pacote de dados,
inicialmente, de 20 Gb, para acesso à internet e realização das atividades acadêmicas não
presenciais com utilização da modalidade de Educação a Distância, devido à medida de
isolamento social imposta pela pandemia Covid-19. E tem validade legal enquanto durar o
Projeto MEC/RNP/Aluno Conectado.
2. DO OBJETIVO E QUANTITATIVO
2.1. O presente Edital tem por objetivo tornar públicas as regras do processo de seleção do
Projeto MEC/RNP/Aluno Conectado.
2.2. Serão disponibilizadas quatrocentos e trinta e cinco (435) chips para o IF Goiano. O
quantitativo de chips foi dividido por igual entre os 12 Campi do IF Goiano. O Campus
Trindade disponibilizará inicialmente 36 chips. Caso sejam selecionados menos estudantes
que o quantitativo de chips disponíveis em algum Campus, estes serão remanejadas aos
Campi com lista de espera por chips.
3. DOS PRÉ-REQUISITOS
3.1 Para inscrever-se neste edital, o estudante deverá atender aos seguintes requisitos:
3.1.1 Estar regularmente matriculado em curso presencial no Campus Trindade e utilizar a
modalidade de Educação a Distância, devido à medida de isolamento social imposta pela
pandemia Covid-19.
3.1.2 Possuir renda familiar per capita de até meio salário mínimo vigente em 2020,
equivalente a R$ 522,50 (quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos). A renda per
capita é deﬁnida como sendo a soma de toda a remuneração bruta familiar dividida pelo
número de integrantes da família.
3.1.3 Não receber Auxílio Internet . Com exceção do Auxílio Internet, o Projeto
MEC/RNP/Aluno Conectado poderá ser acumulado com todos os outros programas e/ou
auxílios que o estudante participe.
4. DA INSCRIÇÃO

4.1. A solicitação do chip pelos estudantes se dará por meio do preenchimento, de forma
legível, da FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O PROJETO MEC/RNP/ALUNO CONECTADO
(Anexo I) com seus dados e deverá ser encaminhada assinada para o e-mail do processo
seletivo da Assistência Estudantil (psassistenciaestudantil.tri@ifgoiano.edu.br), com o
assunto : “Inscrição Projeto Aluno Conectado e o nome completo do estudante”,
no período de 23 a 30 de setembro de 2020. O documento poderá ser enviado de
forma digitalizada em PDF ou até mesmo em formato de imagem digital (foto nítida).
4.2. Não será necessário encaminhar documentação comprobatória da situação
socioeconômica antes da concessão do auxílio. Porém, será OBRIGATÓRIO a entrega
da documentação comprobatória no retorno das atividades presenciais.
4.3 A inscrição será invalidada caso a ﬁcha de inscrição não esteja preenchida
corretamente.
5. DA SELEÇÃO
5.1. Os candidatos serão selecionados por uma Comissão de Seleção, nomeada pela
Portaria nº 184 de 22 de SETEMBRO de 2020, do Instituto Federal Goiano Campus Trindade.
5.2. A seleção dos candidatos far-se-á por critério socioeconômico como deﬁnidor da
classiﬁcação, as menores rendas per capitas, informada na Ficha de Inscrição, respeitandose o limite de vagas/chips a serem concedidos, definido neste edital.
5.3. Em caso de empate serão utilizados os seguintes critérios para o desempate, na ordem
de prioridade:
5.3.1 Ser participante de programas sociais do governo.
5.3.2. Estar em período mais avançado no curso do IF Goiano Campus Trindade.
5.3.3. Possuir a idade mais elevada.
5.3.4 Número da Inscrição.
6.DO RESULTADO
6.1 A lista dos estudantes selecionados no Campus Trindade estará disponível no Portal do
Campus no dia 07 de outubro de 2020.
6.2 A lista de todos os estudantes selecionados nos 12 Campi será enviada a Reitoria do IF
Goiano que enviará ao Projeto MEC/RNP/Aluno Conectado MEC o resultado ﬁnal e divulgada
nos Portais do IF Goiano.
7. DA CONCESSÃO
7.1 Após o envio da lista com o resultado da seleção enviada ao Projeto MEC/RNP/Aluno
Conectado MEC, o MEC enviará os chips ao IF Goiano. Quando os chips estiverem no IF
Goiano o mesmo fará a distribuição da seguinte maneira:
7.1.1 Para estudantes residentes na cidade de Trindade e cidades vizinhas, o IF Goiano Campus Trindade informará no Portal do IF Goiano ( www.ifgoiano.edu.br) os dias e horários
para entrega.
7.1.2 Para os demais estudantes, o IF Goiano fará o envio dos chips via correios.
8. DO ACOMPANHAMENTO
8.1. O(A) estudante será acompanhado por meio do relatório de acesso ao Ambiente Virtual
de Aprendizagem (AVA).
8.2. O consumo de dados será monitorado pelo painel da RNP e a disponibilização posterior
do plano de dados será condicionado a este consumo e ao número de disciplinas cursadas
com respectivas atividades realizadas.
8.3. O/a estudante que não estiver participando das atividades acadêmicas terá este
atendimento cancelado.
9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. É de inteira responsabilidade do/a estudante selecionado, informar a Unidade de
Assistência Estudantil sempre que necessário, as seguintes informações: a) alterações nas
informações pessoais informadas na ﬁcha de inscrição, principalmente mudança de
endereço; b) trancamento de matrícula, abandono ou desistência do curso; c) mudança de
perfil socioeconômico.

9.2. A inscrição no Programa implica na tácita aceitação das condições estabelecidas neste
Edital, as quais o estudante não poderá alegar desconhecimento.
9.3.O preenchimento correto da Ficha de Inscrição e a veracidade das informações serão de
inteira responsabilidade do estudante, sendo passível de implicações penais caso haja
utilização de má fé.
9.4.É de inteira responsabilidade do estudante o acompanhamento de todas as informações
a respeito do conteúdo deste Edital no Portal do IF Goiano.
9.5.Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Processo e/ou Unidade de
Assistência Estudantil, respeitando-se a legislação vigente.
9.6. Este edital entra em vigor a partir da data de sua publicação e tem validade legal
enquanto durar o Projeto MEC/RNP/Aluno Conectado.

Trindade, 22 de setembro de 2020.

Assinado Eletronicamente
Júlio Cézar Garcia
Diretor-Geral
Instituto Federal Goiano - Campus Trindade

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO
CAMPUS TRINDADE
EDITAL N° 16 DE 22 DE SETEMBRO DE 2020
ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA PARA O PROJETO MEC/RNP/ALUNO CONECTADO
1- Preencha o Termo de Autodeclaração:
Eu,___________________________________________________________________,

nascido

em

____/____/______, registrado (a) no CPF sob número _____._____._____-____, residente no
endereço:

Rua/Av._____________________________________________________,

Bairro______________________________,
________________________,

na

cidade

CEP_________-______,

nº______,

de________________________

Tel.(__)________-__________,

email:

________________________________________regularmente matriculado(a) no IF Goiano – Campus
Trindade, no curso _____________________________________________ no (a)_________ (Série,
semestre), declaro estar ciente da legislação sobre o art. 299 do Código Penal que dispõe
ser crime “omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar

ou nele inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita com ﬁm de prejudicar,
criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante”, bem como das
normas disciplinares do IF Goiano e DECLARO CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA as condições
estabelecidas no Edital 16/2020, as quais não poderei alegar desconhecimento.
2.Preencha o quadro abaixo com os dados das pessoas que residem na casa do candidato,
incluindo também os dados do próprio candidato.
Qtd Nome Completo

Idade

Parentesco

Profissão

Renda
Bruta

Mensal

1
2
3
4
5
6
7
VALOR TOTAL DA RENDA FAMILIAR (R$)
2.1 O candidato ou algum membro de sua família recebe pensão alimentícia:
( ) Não
( ) Sim, qual o valor? R$ ____________________
2.2 O candidato ou algum membro de sua família são beneficiários de programas sociais? ( )
Não ( ) Sim, Qual? _______________________________________Valor: R$: _______________________.
(local)_________________________________, _____ de _______________ de 2020.
___________________________________________
Assinatura do Estudante ou do Responsável Legal (em caso de estudante menor de 18
anos)
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