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EDITAL Nº 017/2022

 

PROCESSO Nº 23106.052064/2022-27

 

AUXÍLIO DE APOIO À INCLUSÃO DIGITAL – COMPRA DE COMPUTADOR 

O Decano de Assuntos Comunitários, no uso de suas atribuições legais, torna público as inscrições para o
Auxílio de apoio à inclusão digital – compra de computador - com a finalidade de garantir a continuidade da
inclusão digital para estudantes dos cursos de graduação da Universidade de Brasília (UnB) em situação de
vulnerabilidade socioeconômica, no contexto das atividades acadêmicas remotas para o segundo semestre
letivo de 2021. A adoção de estratégia para inclusão digital é justificada pelas medidas estabelecidas para o
controle da Covid-19, caracterizada como pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS) desde 11 de
março de 2020. Os recursos financeiros para este edital são oriundos de recursos próprios da Universidade de
Brasília.  

 

Onde se lê:

 

2. DO PAGAMENTO E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS  

(...)

2.2 O estudante beneficiado pelo auxílio financeiro para aquisição de equipamento eletrônico com
funcionalidades de computador pessoal deverá prestar contas mediante apresentação de nota fiscal de compra
em nome do estudante, ou, em caso de equipamentos usados, contrato de compra e venda conforme modelo
disponível em dds.dac.unb.br.  

 

7. DO CRONOGRAMA

Etapa Período 

Inscrição De 11 a 23 de maio de 2022 

Resultado 31 de maio de 2022 

Prestação de contas 20 de julho a 31 de agosto de 2022 

 

Leia-se:

 

Boletim de Atos Oficiais da UnB em
26/07/2022 
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2. DO PAGAMENTO E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS  

(...)

2.2 O estudante beneficiado pelo auxílio financeiro para aquisição de equipamento eletrônico com
funcionalidades de computador pessoal deverá prestar contas mediante convocação da DDS e apresentação
de nota fiscal de compra em nome do estudante, ou, em caso de equipamentos usados, contrato de compra e
venda conforme modelo disponível em dds.dac.unb.br.  

(...)

2.2.5. Os estudantes não convocados deverão guardar os comprovantes de compra por um período de
05 (cinco) anos e apresentá-los caso solicitados. A não apresentação dos comprovantes, mediante
solicitação da DDS, implicará em restituição ao erário.

 

7. DO CRONOGRAMA

Etapa Período 

Inscrição De 11 a 23 de maio de 2022 

Resultado 31 de maio de 2022 

Prestação de contas 28 de julho a 31 de agosto de 2022 

 

Documento assinado eletronicamente por Ileno Izidio da Costa, Decano(a) de Assuntos
Comunitários, em 26/07/2022, às 11:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na
Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 8458122 e
o código CRC C32EF54B.

Referência: Processo nº 23106.052064/2022-27 SEI nº 8458122


