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CONVOCATÓRIA PARA DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME
EMPRÉSTIMO REALIZADO PELA PRAE DE FORMA EMERGENCIAL, EDITAIS PRAE N. 178/2020 E
593/2021
A Pró Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), no uso de suas
atribuições e em cumprimento ao Decreto 7.234 de 19 de julho de 2010, que regulamenta o Programa Nacional de
Assistência Estudantil (PNAES), dado o retorno presencial das atividades acadêmicas na UNIFESP, torna pública a
chamada obrigatória para devolução dos equipamentos de informática de todos(as) os(as) estudantes contemplados
com o empréstimo.
1. Das Disposições Gerais

1.1

Esta chamada atende às disposições previstas nos Editais PRAE No. 178/2020 e PRAE No. 593/2021, que

previam o empréstimo de equipamento de informática a estudantes que se apresentem em situação de vulnerabilidade
socioeconômica para as atividades acadêmicas à distância, decorrentes das medidas de controle da Pandemia de
Covid-19.
1.2

Tendo em vista o retorno presencial das atividades acadêmicas, todos(as) os(as) estudantes

contemplados com o empréstimo de equipamento de informática deverão realizar a devolução dos equipamentos
até o fim do 1º semestre letivo de 2022 (08/08/2022).
1.3

A devolução dos computadores pode ser realizada mediante solicitação do(a) estudante ao Núcleo de Apoio

Estudantil (NAE) ou a partir da convocação do NAE conforme cronograma a ser divulgado, respeitando as orientações
de local, dia e horário para a devolução. Situações excepcionais devem ser comunicadas ao NAE e/ou PRAE para
agendamento da devolução dentro do prazo indicado no item 1.2.
Parágrafo Único: A não devolução dentro do prazo indicado no item 1.2 implicará em medidas cabíveis.
Para mais esclarecimentos, entre em contato com o NAE de seu Campus:
Campus Baixada Santista: nae.bs@unifesp.br

Campus Diadema: nae.diadema@unifesp.br

Campus Guarulhos: nae.guarulhos@unifesp.br

Campus Osasco: nae.osasco@unifesp.br

Campus São José dos Campos: nae.sjc@unifesp.br

Campus São Paulo: nae.sp@unifesp.br

Campus Zona Leste: iczl@unifesp.br
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