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A Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários-PRAC em razão das recomendações da Organização 

Mundial da Saúde-OMS, do Ministério de Educação (OFÍCIO-CIRCULAR Nº 

2/2020/CGLNES/GAB/SESU/SESU-MEC), do Comunicado expedido pela Reitoria da Universidade 

Federal de Campina Grande - UFCG suspendendo as atividades acadêmicas até o dia 09 de agosto 

do corrente ano (prorrogação publicada em 03 de agosto de 2020 no site da UFCG) e 

considerando o atual cenário mundial de pandemia pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), a 

aprovação do Regime Acadêmico Extraordinário (RAE), em 14 de julho de 2020 e consulta ao 

Núcleo de Consultoria Jurídica da Procuradoria Federal junto à UFCG; informa que: 

- para atender, de forma excepcional e temporária, a estudantes da UFCG inseridos no Programa 

de Auxílio ao Ensino de Graduação - PAEG, no Auxílio Moradia, no Auxílio Alimentação 

Emergencial e no Auxílio Emergencial de Acolhimento da PRAC, que atendem à condição de 

vulnerabilidade socioeconômica prevista no Decreto Nº. 7.234, de 10 de julho de 2010/PNAES 

instituirá o Auxílio Emergencial a Tecnologias da Informação e Comunicação (AETICs), como 

política de Assistência Estudantil, na modalidade pacote de dados, para acesso à internet. Esta 

modalidade concederá auxílio no valor de R$70,00 (setenta reais), por quatro (4) meses, a partir 

de setembro. Ressalta-se que em função do início do RAE já ter ocorrido, serão concedidas de 

forma conjunta as parcelas correspondentes aos meses de setembro e outubro; 

- para atender, de forma excepcional e temporária, a estudantes da UFCG não inseridos no 

Programa de Auxílio ao Ensino de Graduação - PAEG, no Auxílio Moradia, no Auxílio Alimentação 

Emergencial e no Auxílio Emergencial de Acolhimento da PRAC, mas que atendem à condição de 

vulnerabilidade socioeconômica prevista no Decreto Nº. 7.234, de 10 de julho de 2010/PNAES, 

instituiu o Auxílio Emergencial a Tecnologias da Informação e Comunicação (AETICs) como 

política de Assistência Estudantil, na modalidade equipamento. Esta modalidade contemplará 



1.000 estudantes e visa promover a inclusão digital, por meio da concessão de parcela única, no 

valor de R$900,00 (novecentos reais) para aquisição de equipamento. A chamada para adesão a 

esse benefício está sendo concluída e será lançada até a segunda quinzena de setembro. 

A UFCG aderiu ao Projeto Alunos Conectados – RNP/MEC como política de Assistência 

Estudantil, a ser desenvolvida pela PRAC e pelo Serviço de Tecnologia da Informação – STI.  

O Projeto Alunos Conectados consiste na cessão de chip de telefonia celular com pacote de 

dados móveis (05 GB; 10GB; 20GB e 40GB0) do Serviço Móvel Pessoal (SMP), para alunos em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica prevista no Decreto Nº. 7.234, de 10 de julho de 

2010/PNAES e cumprirá os requisitos do atual quadro jurídico em relação ao processamento de 

dados, em conformidade com a Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados) e com a Lei 

12.965/2014 (Marco Civil da Internet). O objetivo do projeto é proporcionar o desenvolvimento 

e a continuidade de atividades acadêmicas remotas, fora do campus de sua instituição de ensino, 

de forma emergencial, em adaptação e inclusão segura, no contexto da pandemia do SARS-CoV-

2 (Covid-19). 

 

Para a primeira etapa do projeto a RNP/MEC atenderá, na UFCG, 4.772 estudantes, 

prioritariamente os alunos de graduação com renda familiar bruta per capita até 0,5 s.m. e, em 

não sendo atingida a cota disponibilizada pela RNP serão incluídos os alunos de graduação com 

renda familiar bruta per capita de 1,0 s.m. a 1,5 s.m. e alunos de pós graduação sem bolsa e com 

renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 s.m., respectivamente. 

 

Com essas ações a PRAC contribuirá para o enfrentamento das consequências do quadro da 

Pandemia COVID-19, assistindo a 4.701 estudantes pelo Programa Nacional de Assistência 

Estudantil – PNAES e mais 4.772 estudantes em parceria com a RNP/MEC. 
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