Universidade Federal de São Paulo
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis

São Paulo, 23 de julho de 2021

CONVOCATÓRIA PARA AVALIAÇÃO DO EMPRÉSTIMO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
REALIZADO PELA PRAE DE FORMA EMERGENCIAL, CONFORME O EDITAL PRAE N. 178/2020
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), torna pública a chamada obrigatória para avaliação do empréstimo de
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 no Edital PRAE No. 178/2020, e visa levantar informações e

atualizar dados fornecidos pelos(as) estudantes aprovados(as) e contemplados com o empréstimo de equipamento de
informática para fins institucionais.
1.2

Todos(as) os(as) estudantes contemplados com o empréstimo de equipamento de informática deverão

realizar a avaliação, exceto os contemplados em maio de 2021.
1.3

A devolução de equipamentos por parte de estudantes que deixaram de cumprir os requisitos do Edital PRAE

No. 178/2020 é necessária para atender a novos(as) estudantes.
1.4

A devolução dos computadores, quando necessária, pode ser realizada mediante solicitação do(a) estudante ao

NAE ou a partir da convocação do NAE e/ou PRAE, 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.
Parágrafo Único: O não atendimento à convocatória dentro dos prazos indicados no cronograma implicará no
cancelamento imediato do empréstimo do equipamento de informática, devendo este ser devolvido à UNIFESP.
2. Dos procedimentos para a avaliação
2.1

Todos(as) os(as) estudantes contemplados com o empréstimo de equipamento de informática deverão

obrigatoriamente preencher a avaliação disponível no formulário https://forms.gle/RpjeKSy2hfVWGX8X7
2.1.1

Todos(as) estudantes que ainda estão com o empréstimo ativo e não são beneficiários/as do PAPE e/ou PBP são

convocados a preencher e anexar o Formulário para Análise de Renda Familiar (Anexo I:
https://www.unifesp.br/reitoria/prae/editais/editais/emergenciais-covid-19/anexos-formularios-termos) e documentação
comprobatória em único arquivo.
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2.1.2

É de total responsabilidade do(a) estudante o preenchimento do formulário. A insuficiência de dados, de

informações ou documentação poderá implicar na desativação do empréstimo. Ao preencher esse questionário, o(a)
estudante declara a veracidade das informações fornecidas e se responsabiliza por elas, e autoriza também a
verificação dos dados se houver necessidade.
2.1.3

O(a) estudante receberá uma cópia do formulário por e-mail ao final do preenchimento.

3. Da análise dos resultados
3.1

O não atendimento à convocatória dentro dos prazos indicados no cronograma implicará no cancelamento

imediato do empréstimo do equipamento de informática, devendo este ser devolvido à UNIFESP, conforme indicado
no Edital PRAE No. 178/2020.
3.2

Todos(as) os(as) estudantes que continuarem atendendo aos requisitos do Edital PRAE No. 178/2020 terão o

empréstimo renovado.
3.3

Terão seus empréstimos cancelados os(as) estudantes que não mais atenderem aos requisitos do Edital PRAE

No. 178/2020, devendo o equipamento de informática ser devolvido à UNIFESP.
3.4

Terão seus auxílios cancelados os casos em que sejam identificadas fraudes nas informações apresentadas.

3.5

A não devolução do equipamento mediante convocação da PRAE implicará em notificação extrajudicial e

outras medidas cabíveis.

4. Cronograma

Publicação da convocatória

23/07/2021

Prazo para preenchimento da avaliação

15/08/2021

Publicação dos resultados

30/08/2021

Período de recursos

03/09/2021

Resultado final

06/09/2021

Para mais esclarecimentos, entre em contato com o NAE de seu Campus:
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Campus Baixada Santista: nae.bs@unifesp.br
Campus Diadema: nae_diadema@hotmail.com
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

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis

