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Esta etapa é destinada a ESTUDANTES QUE RECEBEM O AUXÍLIO 

PERMANÊNCIA DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL E NÃO FORAM CONTEMPLADOS 
COM O AUXÍLIO CONECTIVIDADE NA PRIMEIRA ETAPA. Estes, serão atendidos com 
Auxílio Conectividade e/ou pelo Projeto Alunos Conectados, de acordo as necessidades 
de conectividade apresentadas em Termo de Adesão e seleção simplificada do Serviço 
Social.  

 O/a estudante interessado/a deverá preencher o Termo de Adesão no período de 

12/11/2020 a 18/11/2020 por meio do link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzpqof6_FG_nIuHS48GFTp1do70v9s9

Jigjc0wVwzqzLs9DQ/viewform 

 O não preenchimento desse Termo acarretará a não inclusão da/o estudante no 

Auxílio Conectividade e/ou Projeto Alunos Conectados  

O resultado será divulgado no dia: 20/11/2020. 

Após a publicação do resultado, O Departamento de Assistência Estudantil e /ou o 

Serviço Social divulgará e orientará sobre data de entrega dos tablets e chips. 

Caso o/a estudante tenha dúvida sobre o processo poderá encaminhá-las para o e-

mail dae.servicosocial.satuba@ifal.edu.br. 

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

Satuba - AL, 12 de novembro de 2020. 

 
 

ADESÃO/INSCRIÇÃO AUXÍLIO CONECTIVIDADE 

/ PROJETO ALUNOS 

CONECTADOS

O “Auxílio Conectividade” tem por finalidade proporcionar às/aos estudantes 
sem condições de acesso à internet, meios para manutenção do vínculo 
institucional, com o intuito de reduzir o distanciamento entre as/os estudantes e o 
IFAL (Res. 46/2020 –REIT).  

Este Auxílio poderá ser concedido na seguinte modalidade:  

 – Doação/Cessão de tablet para acesso à internet 
(estudantes dos últimos anos e em estágio, caso sejam contemplados com  com 

tablet, deverão evolver o tablet ao término do curso) 

O “Projeto Alunos Conectados” é uma iniciativa do MEC, que disponibilizará 

Chips telefônicos para que estudantes em condição de vulnerabilidade 

socioeconômica possam desenvolver suas atividades acadêmicas remotamente 

(Termo de Adesão IFAL, 28/08/2020). 

Neste projeto serão concedidos os seguintes benefícios:  

– Doação de Chip telefônicos (40G) da operadora OI ou o Claro 
 

com pacote de dados móveis de 40 GB das operadoras Claro e Oi 
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