
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

CONSELHO SUPERIOR

RESOLUÇÃO Nº 53.2020, DE 30 DE OUTUBRO DE 2020

  

Aprova a alteração da Resolução
32.2020 do Conselho Superior da
Universidade Federal de Juiz de Fora
(UFJF), que estabelece normas para
desenvolvimento de ações de apoio
social e inclusão digital na UFJF, no
contexto de suspensão das atividades
presenciais em decorrência da
pandemia COVID-19.

O Conselho Superior da Universidade Federal de Juiz de Fora, no uso de
suas atribuições legais e regulamentares, tendo em vista o que consta do Processo SEI
23071.915612/2020-1 9 e o que foi deliberado, por unanimidade em sua reunião
ordinária realizada de forma remota, nos termos do artigo 10 da Resolução 10.2020 do
Conselho Superior, no dia 30 de outubro de 2020, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. APROVAR a alteração no parágrafo §5º do artigo 2º da Resolução
32/2020 do Conselho Superior da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), que
estabelece normas para desenvolvimento de ações de apoio social e inclusão digital na
UFJF, no contexto de suspensão das atividades presenciais em decorrência da
pandemia COVID-19, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

 “Art. 1º - (...) omissis 

 

Art. 2º - Criação de auxílio de inclusão digital no valor de R$ 120,00 (cento e
vinte reais) mensal, desnado às/aos estudantes da Educação Básica, da Graduação e da
PósGraduação stricto sensu, que possuam renda per capita de até um salário mínimo e
meio e que estejam matriculadas/os no ano de 2020. 

 

§1º. Esse auxílio desna-se a viabilizar à/ao estudante a contratação de
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serviços que permitam o acesso à internet através da contratação de rede fixa ou pacote de
dados. 

§2º. Os auxílios desnados para as/os estudantes da Pós-Graduação stricto
sensu serão custeados através dos recursos da UFJF. 

 

§3º. Os auxílios desnados para as/os estudantes de Graduação serão
custeados através da fonte do Programa Nacional de Assistência Estudanl (PNAES). 

 

 §4º. Os auxílios desnados para as/os estudantes da Educação Básica serão
custeados através da fonte CONDICAp. 

 

 §5º. Caso os custeios referidos nos parágrafos 3º e 4º (PNAES e
CONDICAp) não sejam suficientes, a UFJF poderá complementar o valor necessário,
de acordo com a sua capacidade orçamentária. Os auxílios destinados às/aos
estudantes de Graduação da Educação à Distância (EAD) serão custeados através de
fonte própria da UFJF, de acordo com a sua capacidade orçamentária. 

 

§6º. Todas/os as/os estudantes que pleitearem o referido auxílio deverão
comprovar a renda per capita exigida, através de documentação definida em edital
próprio, com exceção daqueles que possuam avaliações validadas nos programas da
PROAE, bem como no Núcleo de Apoio Escolar do Colégio de Aplicação João XXIII.

 

§7º. As/os estudantes de Pós-Graduação stricto sensu que esverem recebendo
bolsa de órgãos de fomento (CAPES, CNPq e FAPEMIG), ou através do Programa de
Bolsa da UFJF, não terão direito a este auxílio. 

 

§8º. As/os estudantes de graduação que verem perfil para a adesão ao
programa de conecvidade oferecido pelo Ministério da Educação (MEC) – “Contratação
de pacote de dados móveis do Serviço Móvel Pessoal (SMP), para alunas/os em condição
de vulnerabilidade socioeconômica” – terão que optar entre esse programa ou o auxílio de
inclusão digital de R$ 120,00 (cento e vinte reais), sendo vedada a possibilidade de
acumulação dos dois benefícios.” 

 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação. 

 

Juiz de Fora, 30 de outubro de 2020. 

 

Rodrigo de Souza Filho 

 Secretário Geral 

 

Marcus Vinicius David

Presidente do CONSU

 

LEGISLAÇÃO 03: Resolução 53.2020 (0187730)         SEI 23071.910374/2020-19 / pg. 2



Documento assinado eletronicamente por Rodrigo de Souza Filho, Secretário Geral,
em 03/11/2020, às 12:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Marcus Vinicius David, Reitor, em
03/11/2020, às 18:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no Portal do SEI-Ufjf
(www2.ufjf.br/SEI) através do ícone Conferência de Documentos, informando o
código verificador 0187730 e o código CRC 95019941.

Referência: Processo nº 23071.910374/2020-19 SEI nº 0187730
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