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Onde se lê: 
Na página 1 
 
3.1 Serão ofertadas neste Edital, conforme o PIAE, as seguintes modalidades de benefícios. 
 

MODALIDADE DESCRIÇÃO 

Bolsa Acadêmica 

Visa apoiar a formação acadêmica do(a) discente, através de sua 
implementação de forma articulada com as atividades de ensino, 
pesquisa, extensão e cultura, sob a orientação de um/a docente ou 
técnico-administrativo, excetuando-se a monitoria. O(a) bolsista 
exercerá suas atividades em 10 (dez) horas semanais. 

Auxílio Acessibilidade Apoio financeiro a discentes com deficiência. 

Auxílio Creche 

Apoio financeiro a discentes com dependente(s) legal(is) na faixa 
etária de 0 (zero) a 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses, desde que 
faça parte do seu núcleo familiar, para despesas com creche ou 
outras relacionadas à manutenção infantil, enquanto 
desempenham suas atividades acadêmicas. 

Auxílio Inclusão Digital 
Equipamento 

Consiste em subvenção financeira, paga em parcela única para 
aquisição de equipamento tecnológico NOVO que permita acesso 
a internet, tais como notebook, computador desktop e similares, 
exceto smartphones, com o objetivo de possibilitar a participação 
do(a) discente nos eventos e atividades unicamente digitais e 
executadas de forma remota. 

Auxílio Inclusão Digital 
Internet ou Plano de Dados 

Consiste em subvenção financeira, paga em parcela única para 
contratação de internet ou plano de dados, com o objetivo de 
possibilitar a participação do(a) discente nos eventos e atividades 
unicamente digitais e executadas de forma remota. 
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Onde se lê: 
Na página 7 
 
12.1 As atividades constantes neste Edital ocorrerão nos prazos descritos no quadro abaixo. 
 

Atividades Datas 
Lançamento do Edital 12/01/2021 

Inscrições no Sigaa e envio da documentação 
 

Veteranos: 20/01/2021 a 26/01/2021 
Ingressantes: 27/01/2021 a 02/02/2021 

Resultado Parcial do Auxílio Inclusão Digital 
Equipamento e Internet 

10/02/2021 

Interposição de recursos contra o resultado 
PARCIAL - Auxílio Inclusão Digital Equipamento e 
Internet 

11/02/2021 a 17/02/2021 

Resultado Final - Auxílio Inclusão Digital 
Equipamento e Internet 

19/02/2021 

Envio do Termo de Compromisso - Auxílio Inclusão 
Digital Equipamento e Internet  

Até 21/02/2021 

Resultado Parcial - demais benefícios 10/03/2021 

Interposição de recursos contra o resultado 
PARCIAL - demais benefícios 

15/03/2021 a 17/03/2021 

Resultado FINAL - demais benefícios 22/03/2021 

Envio do Termo de Compromisso - demais 
benefícios 

Até 24/03/2021 
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