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RESOLUÇÃO/UEPB/CONSUNI/0327/2020 

 

Institui o Programa Auxílio Conectividade, com a 

finalidade de assegurar a inclusão digital de estudantes 

em situação de vulnerabilidade socioeconômica para 

garantir o adequado acompanhamento e participação das 

atividades não presenciais desenvolvidas nos termos da 

RESOLUÇÃO/UEPB/CONSEPE/0229/2020. 

  

O Conselho Universitário - CONSUNI da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA 

PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 32, inciso VI, do Estatuto da 

Instituição e, 

 

CONSIDERANDO a RESOLUÇÃO/UEPB/CONSEPE/0229/2020, que dispõe sobre a 

regulamentação da oferta de atividades acadêmicas não presenciais enquanto perdurar a situação 

de pandemia da COVID-19; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de criar condições para a inclusão digital e 

acessibilidade da comunidade discente para o acompanhamento das atividades não presenciais, 

enquanto vigorar a RESOLUÇÃO/UEPB/CONSEPE/0229/2020; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de manutenção e ampliação das políticas de assistência 

estudantil que garantam a estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica a 

permanência na Instituição; 

 

CONSIDERANDO as dificuldades de ordem prática para contratação de serviços e 

aquisições de equipamentos necessários à inclusão digital de discentes em tempo hábil; 

 

CONSIDERANDO o que consta no processo nº 03.983/2020; 

 

CONSIDERANDO decisão unânime desse Egrégio Conselho, em reunião ordinária 

realizada em 07 de julho de 2020. 

 

 

RESOLVE: 

  

 

Art. 1º. Instituir o Programa Auxílio Conectividade, com a finalidade de assegurar a 

inclusão digital de estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica e que não possuam 

ou tenham baixa qualidade de acesso à internet, bem como para aqueles que não dispõem de 

equipamentos para a adequada participação e acompanhamento das atividades não presenciais 
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desenvolvidas nos termos da RESOLUÇÃO/UEPB/CONSEPE/0229/2020. 

 

Art. 2º. O Auxílio Conectividade consistirá nas seguintes medidas: 

 

I – Acesso à Internet em Caráter Emergencial: concessão de bolsa para aquisição de 

serviço de internet, no valor mensal de R$ 100,00 (cem reais), enquanto durar as atividades 

regulamentadas pela RESOLUÇÃO/UEPB/CONSEPE/0229/2020. 

II – Aquisição de Equipamentos: concessão de bolsa para aquisição de equipamento 

conforme as configurações recomendados pela UEPB em edital adequado pelo estudante, no valor 

de R$ 1.000,00 (um mil reais), em cota única; 

 

§1º O auxílio conectividade para aquisição de equipamentos contemplará até 4.000 

estudantes para o benefício disposto no inciso I e até 1.000 estudantes para o benefício previsto no 

inciso II. 

§2º Mais de um estudante da mesma família poderá ser contemplado pelo auxílio (I e II), 

desde que cumpram os critérios para o recebimento; 

§3º O auxílio previsto nessa Resolução, poderá ser cumulativo com outras modalidades de 

auxílio, bolsas, ou programas de ensino, pesquisa e extensão; 

§4º O auxílio será depositado mensalmente na conta corrente do/a estudante 

contemplado/a; 

§5º Quando se tratar de estudante menor de dezoito anos, em atenção à promoção, proteção 

e defesa dos direitos da criança e do adolescente, conforme previsto na Lei no 8.069/1990 (ECA), 

o termo de compromisso também deverá ser assinado pelo responsável legal. 

 

Art. 3º. São requisitos cumulativos para o recebimento do Auxílio Conectividade: 

 

I – Estar regularmente matriculado/a em componentes curriculares e/ou atividades 

acadêmicas que estão sendo ofertadas de forma não presencial, nos cursos de graduação, pós-

graduação e ensino médio/técnico na modalidade presencial da Instituição; 

II – Declarar não possuir acesso à internet e/ou baixa qualidade para o desenvolvimento 

das atividades não presenciais, para os casos previstos no art. 2º, I: 

III – Declarar não possuir equipamento para o desenvolvimento das atividades não 

presenciais, para os casos previstos no art. 2º, II: 

IV – Possuir renda per capita menor ou igual a R$ 785,77 (setecentos e oitenta e cinco 

reais e setenta e sete centavos) – média da renda per capita da Região Nordeste (IBGE, 2019). 

 

§1º. A comprovação do requisito previsto no inciso IV será dispensada para estudantes já 

assistidos por outros Programas de Assistência Estudantil da UEPB, que ingressaram por meio de 

seleções com comprovação de renda, bem como para aqueles estudantes que sejam inscritos no 

Cadastro Único do Governo Federal ou que tenham responsável familiar inscrito no referido 

cadastro. 

§2º. O estudante deverá acompanhar as atividades didático-pedagógicas, enquanto durar a 

oferta de componentes curriculares de forma não presencial. Caso o estudante não esteja 

acompanhamento das atividades regularmente, seu benefício será automaticamente cancelado; 

§3º. Não haverá pagamento retroativo aos estudantes contemplados com o auxílio. 
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Art. 4º A Pró-Reitoria Estudantil – PROEST publicará edital, estabelecendo os 

procedimentos, prazos e demais orientações necessárias para efetivação dos termos desta 

Resolução. 

 

Parágrafo único. À PROEST incumbirá em conjunto com uma comissão estudantil, a 

execução, o acompanhamento e a fiscalização do programa de inclusão digital criado nesta 

Resolução. 

 

Art. 5º A omissão ou falsificação de documentos e/ou informações durante o processo de 

seleção implicará no cancelamento do benefício do/a estudante, quando possível, sem prejuízo das 

sanções administrativas, civis e penais. 

 

Art. 6º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Campina Grande (PB), 07 de julho de 2020. 

 

 

 

 

Prof. Dr. ANTONIO GUEDES RANGEL JUNIOR 

 Reitor e Presidente do CONSUNI  


