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COMUNICADO Nº 01

EDITAL DG/COUR Nº 08 DE 16 DE SETEMBRO DE 2020

O Diretor Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano

(IF  Sertão-PE)  –  campus  Ouricuri,  por  meio  da  Comissão  responsável  pelos  Programas  da

Assistência Estudantil, nomeada pela Portaria de n° 43, de 04 de maio de 2021, em conformidade

com o Decreto nº 7.234/2010, que dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil

(PNAES), regulado e instituído no âmbito do IF Sertão-PE pela Portaria Normativa nº 46/2015 e

suas alterações, torna público o COMUNICADO Nº 01 ao Edital nº 08/2020 referente à Chamada

Pública  para  composição  de  banco de estudantes  interessados em participar  do Projeto  Alunos

Conectados  do  Governo  Federal  (entrega  de  chips  para  acesso  à  internet),  voltado  para  o

atendimento  dos  estudantes  regularmente  matriculados  nos  cursos  presenciais  de  todas  as

modalidades deste  campus, observado o critério estipulado pelo Governo Federal, considerando o

cenário  de  pandemia  da  Covid-19,  que  gerou  profundos  impactos  sociais  e  econômicos,  a

necessidade  do isolamento social,  que acarretou  a  demanda por  ensino remoto e  a  garantia  do

direito à educação nas condições atuais.

Informamos  que  o  lapso  de  tempo  entre  a  realização  da  chamada  pública  e  a  publicação  do

resultado final deste edital deu-se devido à  baixa adesão por consequência de ter sido realizado

concomitantemente  a  editais  para  concessão  de  auxílio  digital,  que  apresentava  basicamente  a

mesma finalidade. Garantimos portanto, que a não publicação do resultado não ensejou prejuízo aos

estudantes nem causou desperdício de recursos públicos ou onerosidade ao erário,  por conta de

outros editais existentes.

Ouricuri, 26 de maio de 2021.

Paulo Alvacely Alves Ribeiro Junior

Diretor Geral IF Sertão Pernambucano - campus Ouricuri
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