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COMUNICADO DA COMISSÃO DE INCLUSÃO DIGITAL 14/2021 COMUNICADO DA COMISSÃO DE INCLUSÃO DIGITAL 14/2021 

EMPRÉSTIMO DE COMPUTADORES PARA OS ESTUDANTES QUE SOLICITARAM AUXÍLIO CONECTIVIDADE NO PROCESSO SELETIVO DOEMPRÉSTIMO DE COMPUTADORES PARA OS ESTUDANTES QUE SOLICITARAM AUXÍLIO CONECTIVIDADE NO PROCESSO SELETIVO DO
PROGRAMA DE AUXÍLIO PERMANÊNCIA DE 2021PROGRAMA DE AUXÍLIO PERMANÊNCIA DE 2021

Considerando o o cio 20/2021, disciplinado no item 2.8 “alínea c” do edital 004/2021, que informou sobre a não autorização de emissãoConsiderando o o cio 20/2021, disciplinado no item 2.8 “alínea c” do edital 004/2021, que informou sobre a não autorização de emissão
de nota de empenho para o pagamento do Auxílio Conec vidade aos estudantes inscritos no Programa de Auxílio Permanência para ode nota de empenho para o pagamento do Auxílio Conec vidade aos estudantes inscritos no Programa de Auxílio Permanência para o
ano de 2021;ano de 2021;

Considerando que o orçamento aprovado pela Direção Geral do Câmpus Itaquaquecetuba para a oferta da Polí ca de AssistênciaConsiderando que o orçamento aprovado pela Direção Geral do Câmpus Itaquaquecetuba para a oferta da Polí ca de Assistência
Estudantil do ano de 2021 foi destinado apenas para o pagamento dos auxílios Alimentação e Transporte;Estudantil do ano de 2021 foi destinado apenas para o pagamento dos auxílios Alimentação e Transporte;

O Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – Câmpus Itaquaquecetuba, no uso de suas atribuições, torna público, por meio daO Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – Câmpus Itaquaquecetuba, no uso de suas atribuições, torna público, por meio da
Comissão de Inclusão Digital, queComissão de Inclusão Digital, que

1. Os estudantes inscritos no Edital 004/2021, que solicitaram Auxílio Conec vidade serão atendidos por meio de emprés mo de1. Os estudantes inscritos no Edital 004/2021, que solicitaram Auxílio Conec vidade serão atendidos por meio de emprés mo de
equipamentos do Câmpus Itaquaquecetuba;equipamentos do Câmpus Itaquaquecetuba;

2. Para efeito deste emprés mo, serão considerados inscritos os estudantes que solicitaram o Auxílio Conec vidade tendo em vista o2. Para efeito deste emprés mo, serão considerados inscritos os estudantes que solicitaram o Auxílio Conec vidade tendo em vista o
Comunicado 20/2021 - “Lista de auxílios deferidos aos estudantes inscritos no Programa de Auxílio Permanência para o ano de 2021”,Comunicado 20/2021 - “Lista de auxílios deferidos aos estudantes inscritos no Programa de Auxílio Permanência para o ano de 2021”,
disponível no sítio do câmpus através do endereço: disponível no sítio do câmpus através do endereço: 

https://itq.ifsp.edu.br/images/CSP/LISTA_DE_AUXLIOS_DEFERIDOS_AOS_ESTUDANTES_INSCRITOSdocx.pdfhttps://itq.ifsp.edu.br/images/CSP/LISTA_DE_AUXLIOS_DEFERIDOS_AOS_ESTUDANTES_INSCRITOSdocx.pdf ; ;

3. Atualmente, há 22 computadores em condições de uso para serem emprestados. Em breve, os estudantes contemplados serão3. Atualmente, há 22 computadores em condições de uso para serem emprestados. Em breve, os estudantes contemplados serão
convocados para fazerem a retirada dos equipamentos, segundo critérios de vulnerabilidade econômica;convocados para fazerem a retirada dos equipamentos, segundo critérios de vulnerabilidade econômica;

4. O estudante contemplado poderá fazer a re rada do equipamento no prazo estabelecido em comunicado a ser publicado no sí o do4. O estudante contemplado poderá fazer a re rada do equipamento no prazo estabelecido em comunicado a ser publicado no sí o do
câmpus;câmpus;

5. O estudante contemplado que fizer a re rada do equipamento estará de acordo com as condições e termos de uso, a par r da5. O estudante contemplado que fizer a re rada do equipamento estará de acordo com as condições e termos de uso, a par r da
assinatura de um Termo de Responsabilidade que deverá ser firmado, sem a qual não poderá fazer a retirada do equipamento;assinatura de um Termo de Responsabilidade que deverá ser firmado, sem a qual não poderá fazer a retirada do equipamento;

6. O estudante convocado para fazer a retirada do equipamento:6. O estudante convocado para fazer a retirada do equipamento:

a. poderá declinar do empréstimo, manifestando sua recusa através do e-mail: a. poderá declinar do empréstimo, manifestando sua recusa através do e-mail: inclusaodigital.itq@ifsp.edu.brinclusaodigital.itq@ifsp.edu.br ; ;

b. que não puder fazê-lo no prazo estabelecido, deve justificar sua impossibilidade através do e-mail: b. que não puder fazê-lo no prazo estabelecido, deve justificar sua impossibilidade através do e-mail: inclusaodigital.itq@ifsp.edu.brinclusaodigital.itq@ifsp.edu.br ; e ; e

c. que não comparecer e não justificar a ausência, perderá o direito de ser convocado para nova cessão de empréstimo.c. que não comparecer e não justificar a ausência, perderá o direito de ser convocado para nova cessão de empréstimo.
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