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Perguntas Gerais 

Onde os/as estudantes interessados/as podem obter informações e realizar as inscrições?  
Até que dia posso realizar minha inscrição? 
As inscrições podem ser realizadas até às 23 horas e 59 minutos do dia 20 de julho de 2020, 
acessando a área do aluno, no site da Fump: http://www.fump.ufmg.br/noticias.aspx?noticia=1329 

 
Como realizo minha inscrição pelo Correios? Onde tenho acesso ao Questionário Socioeconômico e 
ao formulário de inscrição?  
O/A estudante que, por dificuldade de comunicação por internet ou de outra natureza, não puder 
realizar sua inscrição por meio do link indicado poderá fazê-la por meio do correio 
tradicional, enviando uma correspondência  com AR (Aviso de Recebimento) 
manifestando interesse em uma ou mais chamada, incluindo nome completo, número de matrícula 
e CPF, com data de postagem até 17 de julho de 2020, para o seguinte endereço: Avenida Antônio 
Abrahão Caram, n. 610, São José – Belo Horizonte/MG, CEP 31.275-000.   

 
Posso concorrer simultaneamente em duas ou três chamadas?  
Estudantes que estão cursando a primeira graduação, em cursos presenciais podem se inscrever nas 
chamadas 1, 2 e 3, concomitantemente.  
Estudantes que estão cursando a segunda graduação, em cursos presenciais podem se inscrever na 
chamada 2 e 3, empréstimo de equipamentos.  
Estudantes com deficiência, que estão matriculados em cursos de graduação presenciais, são 
acompanhados/as pelo NAI e assistidos/as pela UFMG, podem se inscrever nas chamadas 2, 3 e 4. 
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Estudantes que estão em processo de reinclusão administrativa na UFMG podem concorrer? 
Sim, estudantes nessa situação podem se inscrever pelos seguintes endereços de email: 
css@fump.ufmg.br ou acolhimento@fump.ufmg.br 
 
Estudantes que estão em fase de conclusão do curso ou integralização dos créditos podem 
participar das chamadas? 
Sim, desde que atendam aos critérios e às exigências específicas de cada chamada.  
 
Estudantes matriculados/as e contemplados que fizerem novo ingresso via SISU e estudantes em 
Reopção terão que devolver notebook? 
Caso haja interrupção de vínculo com a UFMG superior a um semestre, os estudantes terão de 
devolver o notebook. 
 
Estudantes em mobilidade podem participar das chamadas? 
Sim, apenas estudantes da UFMG que estão participando de mobilidade nacional, podem se 
inscrever nas chamadas 2 e 3. 

Minha primeira graduação foi à distância. Sendo nessa modalidade eu posso participar das 
chamadas? 

Estudantes que estão cursando a segunda graduação, independentemente da modalidade da 
primeira graduação, poderão se inscrever nas chamadas 2 e 3. 
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O/a estudante que não tiver cadastro na FUMP pode se inscrever? 

Sim. Deve acessar a página da Fump, clicar na área do aluno e realizar os procedimentos solicitados 
para a análise socioeconômica. Esse procedimento deve ser feito até amanhã, dia 17, incluindo 
entrega dos documentos Complementares solicitados. 

Como faço para enviar os comprovantes de aquisição de equipamento, tecnologia assistiva e ou 
pacote de dados? 

As orientações para envio online dos comprovantes serão divulgadas conjuntamente à lista de 
estudantes contemplados/as em cada chamada. 

Moro na zona rural e o acesso à internet é precário, o que pode ser melhorado com a instalação de 
uma antena que ajudará a amplificar o sinal da operadora e terá maior cobertura de rede. Posso 
utilizar o recurso da Chamada Aquisição de Equipamentos para a compra de uma antena? 
 
Conforme define a chamada I do Auxílio Inclusão Digital - Aquisição de equipamentos - no item III - 
Do objeto - os equipamentos que deverão ser adquiridos com este auxílio são os que estão 
descritos.  
 
Como ficarão os/as estudantes que não forem contemplados nessas chamadas para compra e/ou 
empréstimo de notebooks? Haverão outras chamadas? 
Sim, havendo disponibilidade orçamentária, serão realizadas outras chamadas. 
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Se eu já tiver sido posicionada em nível 2 e não tiver conseguido renovar a documentação tenho 
que fazer novo cadastro para preencher o questionário econômico? 
 
Não é necessário fazer novo cadastro. Você enviará um e-mail para acolhimento@fump.ufmg.br 
solicitando o envio da lista de documentos que deverá providenciar para a renovação, caso não 
encontre na sua área de aluno.   
 
A chamada II, para além da contratação de serviços de internet, prevê a compra de softwares e 
outros... o que seriam? 

São softwares e/ou apps que não podem ser acessados gratuitamente e que são estritamente 
necessários às atividades didáticas e laboratoriais em determinados cursos de graduação.  

Ainda não fiz meu cadastro na FUMP e não finalizei o envio dos documentos solicitados. Isso vai 
me atrapalhar na aquisição do equipamento? 

Se você não realizar o cadastro e enviar os documentos solicitados, não conseguirá realizar a 
inscrição nas chamadas do seu interesse. 

Aquisição de 
Equipamentos 
(notebook ou 
computador 

desktop) 

As cláusulas de devolução do notebook são as mesmas para quem vai perder o vínculo com a 
instituição em um prazo menor que dois anos?  
O equipamento deverá ser devolvido caso a/o estudante se desvincule da UFMG com menos de 2 
anos? 
Sim, caso o/a estudante contemplado/a perca o vínculo institucional com a UFMG, por qualquer 
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motivo, nos próximos dois anos, deverá devolver o equipamento adquirido para nova doação a outro 
estudante. 

O investimento em um equipamento de maior valor será reembolsado? 
Não haverá reembolso. Se o/a estudante optar por adquirir equipamento em valor superior ao 
Auxílio Inclusão Digital/Modalidade I - Primeira Chamada que lhe foi destinado, o pagamento da 
diferença será de sua responsabilidade.  

O equipamento deverá ser devolvido quando o/a estudante concluir o curso? 
Se a conclusão do curso ocorrer no prazo inferior a 2 anos, a contar da data de aquisição do 
equipamento, o mesmo deverá ser devolvido pelo/a estudante contemplado/a, uma vez que se 
constitui em perda do vínculo institucional com a UFMG. 

O equipamento poderá ser comprado em nome de outra pessoa? 
Conforme descrito na Chamada, é obrigatória a apresentação da nota fiscal ou da fatura em nome 
do/a estudante ou de outro membro de seu núcleo familiar, conforme cadastro no SINAE/FUMP.  

Se não houver o desligamento da instituição após 2 anos o equipamento é da/o estudante 
beneficiário? 
Sim, após 2 anos vinculado à UFMG, o equipamento pertencerá ao estudante beneficiário.  
 
Comprei um notebook recentemente e paguei apenas a 1ª parcela. Posso solicitar o auxílio para 
efetuar o pagamento das parcelas?  
A UFMG não se responsabiliza por compras retroativas à data de concessão do auxílio pelo/a 
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estudante destinado à compra do equipamento.  
 
Se eu adquirir um notebook usado posso enviar a nota do boleto pago para comprovar a compra? 
Não. O equipamento deverá ser novo, conforme descrito no item III.1 da chamada 1. 
 
Um/a estudante contemplado poderá fazer a compra parcelada de um notebook ou a compra só 
pode ser a vista? 
Sim, pode ser parcelada desde que apresente a nota fiscal de compra em data posterior à concessão 
do auxílio pelo/a estudante. 

O equipamento a ser adquirido deve ter as mesmas especificações constantes na chamada? 

O item III.1 especifica a configuração mínima do equipamento. O estudante pode adquirir 
equipamentos com configuração superior à especificada e deve arcar com o pagamento da diferença. 

Se eu comprar o equipamento de um valor menor preciso devolver o restante do dinheiro? 

Sim, o valor restante deverá ser devolvido no ato da prestação de contas. 

Os preços dos notebooks e desktop estão altos. O/A estudante poderia utilizar o dinheiro para a 
compra de tablet? 

Não. O recurso só pode ser utilizado para compra dos equipamentos especificados na Chamada I. 
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Se o/a estudante for contemplado/a na chamada aquisição de equipamento,  quanto tempo terá 
para realizar a compra? 

A compra deve ser feita em data posterior à concessão do auxílio e o/a estudante terá 30 (trinta) dias 
para a prestação de contas, a contar da data em que o auxílio for depositado na conta bancária. 

 
 
 

Contratação de 
Serviços de 

Internet, compra de 
softwares e outros 

 
Posso solicitar o auxílio de pacote de dados sendo que contratei um pacote de dados 
recentemente? 
Você pode solicitar o auxílio para ampliação de pacotes de dados ou poderá contratar um novo 
pacote de dados, desde que a contratação de serviço de internet, de softwares esteja registrada no 
endereço residencial declarado pelo estudante. O/A estudante deverá apresentar também a 
comprovação do contrato, nota fiscal ou licença de uso registrada no endereço residencial declarado 
pelo estudante.  

Todos/os os/as estudantes que moram numa república podem solicitar auxílio para aquisição de 
pacotes de dados? 
Sim, todos/as podem se inscrever na chamada. No caso de aquisição de pacote de dados vinculado a 
um endereço residencial, será concedido um auxílio por endereço.  
Para aquisição de pacote de dados vinculado ao número de celular, a concessão de auxílio é 
individual. 

 
Estudante que mora em república, mas tem núcleo familiar que reside na RMBH pode assinar 
contrato de internet em qualquer um dos endereços?  



Categorias  Dúvidas Chamadas de Inclusão Digital 
O estudante deverá apresentar comprovante de compra de pacote de dados para o endereço em 
que reside, conforme cadastrado no SINAE/FUMP. Caso tenha havido alguma alteração, os dados no 
sistema da FUMP devem ser atualizados. 
 
O contrato de internet precisa ser novo ou o/a estudante pode apresentar comprovante de 
pagamento de um serviço de internet já adquirido anteriormente? 
Sim, pode ser apresentado comprovante de pagamento de serviços de internet desde que a data de 
vencimento do comprovante enviado seja posterior a data de concessão do auxílio. 

 
 
Empréstimo de 

Notebook 

O empréstimo de equipamento e o auxílio para pacotes de dados é extensivo ao Campus Montes 
Claros?   
Sim, o auxílio é destinado a estudantes de graduação da UFMG, regularmente matriculados em 
cursos de graduação presenciais.  

 
Aquisição de 

Equipamentos de 
Tecnologia Assistiva 

Estudantes com deficiência que ingressam na UFMG pelo SISU como ampla concorrência podem 
participar das chamadas? 
Sim, desde que o/a estudante seja acompanhado/a pelo NAI e deve também estar posicionado/a nos 
níveis I, II e III pela Fump. 

 Ao fazer a inscrição, o/a estudante precisa informar a tecnologia assistiva que pretende adquirir 
caso seja contemplado/a? 

Não. Essa informação não é solicitada no formulário de inscrição. A Fump irá enviar relação dos 
estudantes inscritos e contemplados para o NAI, assim cada técnico e, se for necessário, o/a 
assistente social de acompanhamento o/a orientará sobre a TA mais adequada para sua compra, no 
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momento oportuno. 

  
 
 

  

 


