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      Auxílio Inclusão Digital: 
    Nova oportunidade

    

Kits alimentos

   Pensando em todos os estudantes 
que passam por dificuldades finan-
ceiras, desde o início da pandemia 
(março/ 2020) o Campus Alvorada 
está distribuindo kits de alimentação 
e higiene para os alunos que com-
põem o Grupo 1 do Auxílio Estudantil 
e também para aqueles que manifes-
taram necessidades. Até o final de 
setembro, foram entregues 376 kits 
aos discentes. 
    O recurso para os kits é prove-
niente da verba que seria destinada 
ao lanche diário dos alunos dos 
técnicos integrados ao Ensino Médio 
e algumas doações.
    Os estudantes que estejam preci-
sando deste tipo de ajuda podem en-
caminhar um e-mail para assistencia.
estudantil@alvorada.ifrs.edu.br com 
nome, curso, endereço (incluindo um 
ponto de referência) e telefone (se 
tiver). Este contato também pode ser 
feito por outra pessoa. 

Solidariedade

As versões em Libras estão disponíveis em: https://ifrs.edu.br/alvorada/institucional/comunicacao/informes-covid-19/

  Estudantes do IFRS, inscritos 
para as Atividades Pedagógicas 
não Presenciais (APNPs), têm 
uma nova oportunidade para soli-
citar o Auxílio Inclusão Digital. Até 
o dia 2/10 (sexta-feira) é possível 
se inscrever no Edital comple-
mentar 44/2020 por meio de for-
mulário on-line. O objetivo é pos-
sibilitar o acesso para acompa-
nhar as APNPs a quem não 
possui internet e/ou equipamen-
tos. 
  São ofertadas duas modalidades 
de auxílio: ao acesso à internet e 
equipamento. Se necessário, o 
estudante poderá ser contempla-
do nas duas.
   No caso de acesso à internet, o 
discente receberá um chip com 
pacote de dados (Programa Alu-
nos Conectados) ou recursos fi-
nanceiros para aquisição de plano 
de internet ou dados móveis (Au-
xílio Financeiro IFRS), no valor 
mensal de pelo menos R$ 80,00, 
podendo variar conforme disponi-

  bilidade orçamentária.
   Na modalidade Equipamentos, o 
estudante receberá, a título de 
empréstimo, um tablet com entra-
da para chip de rede móvel. 
  Os discentes contemplados no 
Edital 42/2020 só poderão con-
correr na modalidade que não 
conseguiram da primeira vez. O 
Auxílio Inclusão Digital poderá ser 
acumulado com outros tipos de 
auxílios. O principal critério pa-ra 
concessão será a renda familiar 
per capita, de acordo com deta-
lhamento do Edital 44/2020. Mais 
de um membro da mesma família 
poderá ser contemplado. 
 A validade do auxílio será con-
forme disponibilidade orçamentá-
ria do IFRS, duração do Programa 
Alunos Conectados ou enquanto 
as APNPs estiverem acontecendo. 
 O resultado do Edital 44/2020 
será divulgado no dia 6/10. Os 
chips e equipamentos deverão ser 
entregues ao longo do mês de 
outubro. 
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