Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Gestão Educacional

EDITAL AUXÍLIO EMERGENCIAL PARA INCLUSÃO DIGITAL

1.
DA FINALIDADE
Auxílio emergencial para inclusão digital voltado para estudantes regularmente
matriculados(as) nos cursos de Especialização em Gestão Educacional e no Mestrado
Profissional em Políticas Públicas e Gestão Educacional do PPPG – Programa de Pósgraduação em Políticas Públicas e Gestão Educacional, presenciais.
O recurso gerado por este auxílio deverá ser utilizado para a aquisição de plano de
internet ou pacote de dados móveis indispensáveis para o acompanhamento do
estudante às atividades didático/pedagógicas em Regime de Exercícios Domiciliares
Especiais (REDE).
2.
DO AUXÍLIO
O auxilio total deste edital é de R$ 2.816,00 destinado pela CAICE/CSA-CE partir dos
resultados da avaliação 2020-1 e 2020-2.
3.

DOS CANDITATOS AO AUXÍLIO

3.1 Os/as acadêmicos/as devem estar regularmente matriculados/as nos cursos de
Especialização em Gestão Educacional ou no Mestrado Profissional em Políticas
Públicas e Gestão Educacional do PPPG – Programa de Pós-graduação em Políticas
Públicas e Gestão Educacional
3.2 Os/as candidatos/as podem já estar recebendo bolsa na modalidade BSE, recursos
próprios ou não serem bolsistas do CE, já que poderá ser concedida pela CAICE uma
bolsa formação para aluno(s) que já é(são) bolsista(s) da subunidade (na forma de
complementação) ou bolsa continuada para bolsistas novos (respeitando o prazo do
semestre letivo);
3.3 O acadêmico que quiser se candidatar ao recurso precisa se responsabilizar a
comprovar que está participando das aulas em cada mês, através de autodeclaração.
3.4. Não estão aptos a concorrer a este edital os acadêmicos que concluirão o curso em
2021/01.

4.

DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO

O período de inscrição deste edital é de 16 de agosto de 2021 a 10 de setembro de
2021
5.

DA INSCRIÇÃO

Os candidatos ao auxílio deverão encaminhar os seguintes documentos:
a)
ficha de inscrição ao edital adequadamente preenchida, via google forms, no
endereço https://forms.gle/CzDwLDFZZiGALeTB7;
b)
autodeclaração de compromisso com os critérios do edital que finaliza a ficha de
inscrição;
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c)

cópia do documento de identidade com CPF (inserida no ato da inscrição)

Toda a documentação deverá ser encaminhada no ato da inscrição, no link:
https://forms.gle/CzDwLDFZZiGALeTB7

6.
NÚMERO DE ESTUDANTES A SEREM CONTEMPLADOS COM ESTE
EDITAL
Serão selecionados e contemplados 04 estudantes de Especialização e 04 estudantes
do Mestrado Profissional do Programa de Pós-graduação em Políticas Públicas e
Gestão Educacional, para receberem o auxílio.

7.

DAS COTAS AUXÍLIO

Os 04 estudantes de Especialização – CEGE, receberão 04 cotas de auxílio no valor de
R$ 88,00, totalizando 352,00, e 04 estudantes de Mestrado Profissional – MP, receberão
04 cotas de auxílio no valor de R$ 88,00, totalizando 352,00.

8.

DOS CONTEMPLADOS

A secretaria e coordenação do programa fará uma análise da documentação e dos
históricos escolares dos estudantes para identificar que estes estão dentro dos critérios
do item 3 deste edital.
Os candidatos que se inscreverem e estão aptos a participar neste edital concorrerão
em situação de igualdade de um sorteio público remoto no dia 13/09/2021 às 11 horas
a ser transmitido pelo YouTube do PPPG.

9.

DO RESULTADO FINAL

Os estudantes contemplados com as cotas de auxílio serão nominados e divulgados no
Site do PPPG e receberão as orientações para a implementação do auxílio. Neste
momento os contemplados deverão apresentar outros documentos e informações
necessárias, entre eles dados de contas bancária.

10.

DOS CASOS OMISSOS AO EDITAL

As situações que poderão estar omissa a este edital serão analisadas pelo Colegiado
do PPPG.

Marilene Gabriel Dalla Corte
Coordenadora do PPPG
EDITAL AUXÍLIO EMERGENCIAL PARA INCLUSÃO DIGITAL - PPPG

2

