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CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADE DATA 

Publicação do Edital 15/06/2020 

Inscrições pelo site 
 https://praec.ufla.br/programa-

acesso-digital/ 
Fluxo Contínuo 

Divulgação do Resultado 

Os resultados serão divulgados 
pelo próprio sistema de inscrição 

acessado pelo link 
https://praec.ufla.br/programa-

acesso-digital/. 

Interposição de Recursos na 
Praec (online) 

Em até 2 dias após a divulgação 
dos resultados 

 

Vigência da bolsa 
Enquanto perdurar o Ensino 

Remoto Emergencial (ERE) na 
UFLA  
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EDITAL Nº17/2020/PIB/PRAEC/UFLA – PROGRAMA ACESSO DIGITAL (PAD), DE 15 DE 
JUNHO DE 2020 

 

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários (Praec), da Universidade Federal de Lavras 

(UFLA), considerando o disposto pela Resolução nº 072 do Conselho Universitário, de 13 de setembro de 

2018, pelas Portarias nº 684 e nº  685 da Reitoria, de 12 de junho de 2020, bem como pela Portaria Praec nº 

25 de 15 de Junho de 2020, torna público o edital para seleção de bolsistas para o  Programa Acesso Digital. 

 

SELEÇÃO DE ESTUDANTES BOLSISTAS 

PROGRAMA ACESSO DIGITAL 

 

1. DO PROGRAMA E DOS OBJETIVOS 

1.1. O Programa Acesso Digital (PAD) é integrante do Modalidade de Bolsas de 
Desenvolvimento Institucional. 

1.2. O Programa Acesso Digital (PAD) tem como objetivo a provisão de auxílio financeiro a 
discentes em situação de vulnerabilidade socioeconômica matriculados nos cursos de graduação presencial 
da UFLA de forma a prover condições de acesso a serviços de internet e possibilitar a permanência destes 
estudantes no ensino quando no formato de Ensino Remoto Emergencial (ERE), conforme previsto pela 
Resolução CEPE Nº 059, de 14 de maio de 2020 e na Portaria Praec nº 25 de 15 de Junho de 2020. 

2. DO OBJETIVO DO EDITAL 

2.1. Conceder bolsa a discentes de graduação classificados como em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica, de acordo com a avaliação realizada pelo Serviço Social da Praec, para 
participação no Programa Acesso Digital (PAD), enquanto perdurar o Ensino Remoto Emergencial (ERE) da 
UFLA. 

3. DAS BOLSAS E DOS VALORES 

3.1. A bolsa trata-se de subsídio mensal custeado e concedido pela Universidade ao estudante 
participante do Programa. 

3.2. O valor da bolsa do Programa de Auxílio Digital (PAD) é de R$ 100,00 (cem reais) mensais. 
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3.3. O primeiro pagamento será realizado de acordo com o período do mês em que o discente se 
inscreveu no programa, sendo que nos meses subsequente o pagamento será realizado em data única de 
pagamento estipulada para todos os participantes do programa. 

4. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

4.1. Ser estudante matriculado e com matrícula ativa nos cursos de graduação presencial da 
UFLA. 

4.2. Estar classificado pela Praec como estudante em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica. 

5. DAS DISPOSIÇÕES E OBRIGAÇÕES DO DISCENTE 

5.1. Informar imediatamente à Praec quaisquer irregularidades e/ou impossibilidades para a 
continuidade do contrato de bolsa, como a conclusão do curso de graduação, o abandono das atividades, ou 
situação que não esteja de acordo com o estipulado na Resolução CUNI Nº 072, de 13 de setembro de 2018. 

5.2. Informar à Praec e ao seu orientador sobre o interesse em desligar-se do programa com 
antecedência de 30 (trinta) dias. 

5.3. Possuir conta bancária do tipo corrente registrada em seu nome para que os pagamentos 
mensais sejam efetuados. Não são possíveis pagamentos em contas bancárias do tipo poupança ou 
similares. 

5.4. Manter seus dados cadastrais e bancários atualizados. 

6. DAS INSCRIÇÕES  

6.1. As inscrições ocorrerão em fluxo contínuo enquanto perdurar o Ensino Remoto Emergencial 
(ERE), em conformidade com a disponibilidade financeira da universidade. 

6.2. O discente deverá acessar o site https://praec.ufla.br/programa-acesso-digital/ para realizar a 
inscrição. 

6.3. O discente somente poderá efetuar sua inscrição desde que atenda aos requisitos conforme o 
item 4 desse edital. 

6.4. O candidato que apresentar inscrição incompleta, ou não atender os requisitos determinados 
por este edital será desclassificado. 

6.5. Os discentes que se inscreveram no sistema em momento anterior à publicação deste 
edital, serão incluídos automaticamente no programa, devendo se atentar para as normas deste edital. 
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7. DO RESULTADO 

7.1. Os resultados serão divulgados pelo site https://praec.ufla.br/programa-acesso-digital/. 

7.2. É de inteira responsabilidade do candidato consultar o resultado pelo link indicado no 
item 7.1 

8. DO RECURSO 

8.1. O candidato poderá interpor recurso contra o Resultado, desde que devidamente instruído e 
fundamentado. 

8.2. O recurso deverá ser enviado para o e-mail atendimento.praec@ufla.br no prazo de até 2 
dias a contar da divulgação do resultado. 

8.3. É de exclusiva responsabilidade do candidato informar-se sobre o resultado de seu 
recurso. 

9. DA SUSPENSÃO E RESCISÃO 

9.1. A suspensão ou a rescisão do contrato de bolsas ocorrerá de acordo com o previsto na 
Resolução CUNI Nº 072, de 13 de setembro de 2018, nas Portarias nº 684 e nº  685 da Reitoria, de 12 de 
junho de 2020, bem como na Portaria Praec nº 25, de 15 de Junho de 2020, respeitando a disponibilidade 
financeira da universidade. 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a aceitação tácita das normas 
constantes neste Edital, nas da Resolução CUNI Nº 072, de 13 de setembro de 2018, nas Portarias nº 684e nº  
685 da Reitoria, de 12 de junho de 2020, bem como na Portaria Praec nº 25, de 15 de Junho de 2020. 

10.2. Serão incorporados a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer editais complementares 
que vierem a ser publicados pela Praec. 

10.3. Os casos omissos serão apreciados e avaliados pela Praec de acordo com as suas 
competências regimentais. 

Lavras, 15 de junho de 2020. 

 

Valter Carvalho de Andrade Júnior 
Pró-Reitor de Assuntos Estudantis e Comunitários 


