
Auxílio de Inclusão Digital: estudantes contemplados com o Auxílio Aquisição e Manutenção 
de Equipamento devem realizar prestação de contas.

A Coordenação  de  Assuntos  Estudantis-CAE,  do  Campus  Santa  Inês,  reforça  aos  estudantes
beneficiados  com o Auxílio  Aquisição  de  Equipamento,  nos  Editais  de  Inclusão  Digital   2020
(Edital nº 01/2020 e Edital nº 03/2020 -Vagas Remanescentes) que o procedimento de prestação de
contas é obrigatório, conforme disposto nos editais, sendo o prazo de até trinta dias, contados a
partir do recebimento do auxílio.

Assim,  aqueles  que  ainda  não  prestaram  contas  do  Auxílio  Equipamento(conforme  lista
disponibilizada), de  acordo  com  o  coordenador,  têm  até  o  dia  07  de  maio  de  2021,
impreterivelmente, para enviar os comprovantes de compra ou de serviços( Notas Fiscais ou Nota
de Serviço) para o e-mail da CLAE: clae@si.ifbaiano.edu.br.  Os estudantes beneficiados com os
auxílios Dados Móveis e Banda Larga, deverão comprovar o uso do recurso,  através da frequência
regular às APNP'S. A não comprovação da frequência às APNP'S, poderá acarretar na devolução do
recurso recebido.

A CAE  ressalta  também  que  os  estudantes  com  pendências  na  prestação  de  contas(  Auxílio
Equipamento)  não estarão aptos  a  participar  de novos editais  da Assistência  Estudantil  até  que
estejam quites com suas obrigações previstas nos editais a que se submeteram.

  

Dúvidas, entrar em contato com a CLAE, através do e-mail: clae@si.ifbaiano.edu.br.

Confira aqui.
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