
 
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  

 

PORTARIA CONJUNTA 01/2020/ PRAE/PROGRAD/PROPG//SEPLAN, DE 18 DE AGOSTO DE 2020 

Dispõe sobre a concessão do auxílio Apoio 

Pedagógico – Programa Emergencial de  Empréstimo 

de Equipamentos de Informática 

 

Os PRÓ-REITORES DE ASSUNTOS ESTUDANTIS, GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO e 

o SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, no uso de suas atribuições, tendo em vista o que dispõe o 

Decreto n.º 7.234, de 19/07/2010 e a Resolução Normativa 140/2020/CUn, que dispõe sobre o 

redimensionamento de atividades acadêmicas da UFSC, suspensas excepcionalmente em função 

do isolamento social vinculado à pandemia de COVD-19, e sobre o Calendário Suplementar 

Excepcional referente ao primeiro semestre de 2020, 

RESOLVEM: 

Estabelecer as normas para o Programa Emergencial de Empréstimo de 

Equipamentos de Informática, parte da Política de Auxílio Pedagógico com vista à garantia de 

acesso às atividades pedagógicas não presenciais, voltado aos estudantes dos cursos de 

graduação presencial e pós-graduação stricto sensu da Universidade Federal de Santa Catarina, 

em razão da pandemia de COVID-19, causada pelo novo corona vírus. 

 

TÍTULO I 

DISPOSIÇÕES INICIAIS 

CAPÍTULO I 

OBJETIVO 

Art. 1º O Programa Emergencial de Empréstimo de Equipamentos de Informática, 

visa dar, momentânea e excepcionalmente, condições para realização de atividades acadêmicas 

durante o período de suspensão das atividades didáticas presenciais, decorrentes das medidas 



 
 

de prevenção à pandemia da doença COVID, garantindo as condições de aprendizado aos 

estudantes da UFSC. 

CAPÍTULO II 

PÚBLICO-ALVO 

Art. 2º O Programa Emergencial de Empréstimo de Equipamentos de Informática, 

visa a atender os estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação presencial e 

pós-graduação stricto sensu da UFSC, com registro prévio realizado através do Edital nº 

10/2020/PRAE, que declararam não possuir equipamento com funcionalidade de computador.  

CAPÍTULO III 

DA CONCESSÃO DO APOIO 

Art. 3º Constituem-se critérios para a concessão do apoio: 

I) Possuir matrícula regular em curso de graduação presencial ou em 

Programa de Programa de Pós-Graduação stricto sensu na UFSC. 

II) Possuir registro prévio na PRAE, através do edital 10/2020/PRAE, de 

01/07/2020 até 14/08/2020, no qual autodeclaram não possuírem 

computador para o desenvolvimento das atividades previstas na 

Resolução 140/2020/CUn. 

III) Não possuir pendência financeira com a PRAE e/ou PROGRAD e/ou PROPG. 

 

Art. 4º À/Ao estudante contemplada/o será concedido o empréstimo de 

equipamentos (Desktops, notebooks ou tablets) mediante assinatura de Termo de 

Responsabilidade (anexo 1) durante o período de suspensão das atividades acadêmicas 

presenciais na UFSC, conforme a Resolução 140/2020/CUn (primeiro semestre do ano letivo de 

2020); 

Parágrafo único Estudantes registrados no Edital nº 10/2020/CUn poderão ser 

atendidos pelo Programa de Inclusão Digital do Ministério da Educação (MEC), assim que este 

estiver disponível às IFES. 

Art. 5º A/O estudante contemplada/o deverá, obrigatoriamente, comprovar o 

desenvolvimento de atividades acadêmicas remotas, sob pena de devolução do equipamento. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Art. 7º Serão alocados ao Programa recursos do Programa Nacional de Assistência 

Estudantil (PNAES – Decreto 7.234/2010) e do orçamento geral da Universidade Federal de Santa 

Catarina.  



 
 

TÍTULO II 

REGULAMENTO DO PROGRAMA 

CAPÍTULO VII 

PRAZO PARA SOLICITAÇÃO 

Art. 8º  Para ser atendido na primeira chamada, o/a estudante deve ter realizado 

inscrição no Registro Prévio de Inclusão Digitial (Edital 10/2020/PRAE) até o dia 14/08/2020. 

Art 9º Os estudantes que efetuarem registro prévio (Edital 10/2020/PRAE) após o 

dia 14/08/2020, serão atendidos oportunamente, em uma segunda chamada. 

DO USO DOS COMPUTADORES 

Art. 10 O uso dos computadores será exclusivo para desenvolvimento de 

atividades acadêmicas. 

Parágrafo único - Não é permitido violar os lacres de segurança ou alterar qualquer 

configuração de hardware (partes do equipamento), acessar informações com conteúdo 

violento, ofensivo ou pornográfico, bem como utilizar o equipamento para propagar 

manifestações de intolerância com relação à raça, gênero, orientação sexual, nacionalidade, 

entre outros. 

Art. 11 Para a retirada dos computadores, a/o estudante deverá seguir as 

instruções específicas que serão indicadas oportunamente. 

Parágrafo único O tempo de permanência com os computadores será, no máximo, 

até o dia 23/12/2020, devendo ser devolvido no mesmo local que foi designado para retirar.  

Art. 12 A/O estudante contemplada/o por este programa que não devolver o 

equipamento até a data estabelecida terá seus auxílios de assistência estudantil bloqueados 

(inclusive Bolsa Permanência MEC) e/ou bolsas PROGRAD/PROPG e ainda ficará impossibilitado 

de receber qualquer outro auxílio PRAE/PROGRAD/PROPG até a devolução do equipamento em 

perfeitas condições. 

Parágrafo único - No caso de bloqueio dos auxílios de assistência estudantil 

referidos no caput, estes não terão pagamentos retroativos. 

Art. 13 Em caso de dano ao equipamento, será apurada a responsabilidade por 

meio de processo administrativo e, se constatado o mau uso, falta de cuidado na conservação ou 

transporte, a/o estudante será responsabilizada/o, devendo arcar com o ônus de reparo. Na 

constatação de um dano irreparável, a/o estudante deverá repor o equipamento com 

características semelhantes (igual ou superior) ao computador emprestado ou caberá a 

indenização, via recolhimento de Guia de Recolhimento Único (GRU), do valor correspondente 

ao presente no Termo de Responsabilidade assinado no ato do empréstimo do equipamento. 

Art. 14 Em caso de furto, roubo ou extravio do computador, a/o estudante deverá 

lavrar Boletim de Ocorrência na Polícia Federal e será instaurado processo administrativo. Se for 

constatado que a/o estudante agiu de forma imprudente e/ou negligente, a ela/ele caberá a 



 
 

responsabilização pela reposição do equipamento com características semelhantes (igual ou 

superior) ao computador emprestado ou caberá a indenização via recolhimento de Guia de 

Recolhimento Único (GRU), do valor correspondente ao presente no Termo de Responsabilidade 

assinado no ato do empréstimo do equipamento. 

Art. 15 Os casos omissos serão tratados pelas Pró-Reitorias de Assuntos 

Estudantis, de Graduação, Pós-Graduação e Secretaria de Planejamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

TERMO DE RESPONSABILIDADE POR EQUIPAMENTO CEDIDO MEDIANTE EMPRÉSTIMO 

 

Nome do aluno: 



 
 

Matrícula:                                                                    Telefone: 

E-mail: 

Endereço: 

Curso: 

Pelo presente, confirmo o recebimento do equipamento abaixo especificado, de 

propriedade da Universidade Federal de Santa Catarina, em perfeito estado de conservação e 

funcionamento, mediante empréstimo, para uso exclusivo em atividades acadêmicas na UFSC 

conforme RESOLUÇÃO 140/CUn/2020, responsabilizando-me em devolvê-lo em iguais 

condições até o dia 23/12/2020, ou, em caso de cessar a excepcionalidade em razão da 

pandemia, em caráter imediato. O empréstimo é pessoal e intrasferível, não podendo os 

equipamentos serem cedidos, transferidos ou emprestados a terceiros. 

Declaro que estou ciente dos termos do empréstimo, conforme artigos 10, 11, 12, 

13 e 14 da presente Portaria.  

(Descrição do Equipamento) 

Descrição e número de série do equipamento: 

 

 

Contém: 

CABOS DE ALIMENTAÇÃO (  );  CABOS DE REDE (  );  MOUSE (  ); TECLADO (  ) 

Monitor (descrição e número de série) (  ) 

 

Número de Patrimônio:                                                                      Marca:  

Modelo: 

Valor (em R$):  

Data do empréstimo: ____/____/_____          Centro de Origem do equipamento: 

 

Assinatura do Estudante:________________________________________ 
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