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No dia 30 de junho, a Pró-Reitoria de Assuntos
Estudantis publicou três Editais que compõem o
Programa Integrado de Inclusão Digital e apoio às
atividades acadêmicas. Estas são iniciativas
importantes do ponto de vista da inclusão digital
dos estudantes em situação de vulnerabilidade
social.

Sendo assim, nesta cartilha vamos apresentar as 
principais informações sobre o Edital de Apoio 
Emergencial para Acesso à Internet.

O QUE É? VALOR? VAGAS?

EDITAL DE APOIO EMERGENCIAL PARA 
ACESSO À INTERNET

O Edital de Apoio Emergencial para Acesso à
Internet tem por objetivo contribuir para criar
condições de acesso à internet aos estudantes
em situação de vulnerabilidade social.
Consiste na concessão do valor de R$100,00
mensais; chip com modem ou chip. O aluno
deverá optar, no ato da inscrição no Sisbol,
pelo apoio que melhor se enquadra em sua
situação.
Serão ofertadas 8.000 vagas.



QUEM PODE PARTICIPAR?

Os estudantes regularmente matriculados/as
nos cursos presenciais de graduação da
Universidade Federal Fluminense que
necessitem de acesso à internet para as
atividades acadêmicas remotas

ONDE SE INSCREVER?

As inscrições serão feitas pelo Sisbol, no endereço 
eletrônico: https://app.uff.br/bolsas.

ESTE APOIO PODERÁ SER ACUMULADO
COM OUTRAS MODALIDADES DE
AUXÍLIOS, BOLSAS OU PROGRAMAS DE
ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO?

Sim. O apoio previsto neste edital poderá ser
acumulado com outras modalidades de auxílio,
bolsas ou programas de ensino, pesquisa e
extensão, além do estudante poder concorrer
aos outros dois editais do Programa Integrado
de inclusão digital publicados pela PROAES

https://app.uff.br/bolsas


É PRECISO COMPROVAR RENDA?

O estudante que concorre a este edital deverá
comprovar, através de autodeclaração, a
renda per capita bruta familiar de até um
salário mínimo e meio (R$ 1.567,50), não
sendo necessário apresentar documentação.

Mas atenção! O estudante que
concorre a este edital poderá
ser convocado para apresentar
documentação, a qualquer
tempo.

DÚVIDAS E MAIORES 
INFORMAÇÕES

E-mail: inclusaodigital@gmail.com

LINK DO EDITAL

http://www.editais.uff.br/6979

http://www.editais.uff.br/6979

