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Timbre
Ministério da Educação

Esplanada dos Ministérios Bloco L, Edi�cio Sede - 4º Andar - Bairro Zona Cívico-Administra�va,
Brasília/DF, CEP 70047-900

Telefone: 2022-8581 - h�p://www.mec.gov.br
  

   OFÍCIO-CIRCULAR Nº 68/2022/GAB/SETEC/SETEC-MEC

Brasília, 26 de maio de 2022.

 

 
Aos(às) Senhores(as) Dirigentes das ins�tuições da Rede Federal de Educação Profissional e
Tecnológica

  

Assunto: Projeto Alunos Conectados - Encerramento do projeto.

 

 

Senhores(as) Dirigentes, 

 

Cumprimentando-os(as) cordialmente, faço referência ao projeto Alunos Conectados,
desenvolvido no âmbito dessa Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, tendo como
obje�vo o fornecimento e o monitoramento de pacote de dados em Serviço Móvel Pessoal
(SMP), para alunos em condição de vulnerabilidade socioeconômica, oportunizando o
desenvolvimento de suas a�vidades acadêmicas, fora do campus de sua ins�tuição de ensino,
no contexto da pandemia de Covid-19. 

Tendo em vista o escopo de atuação do projeto, e conforme informado anteriormente por
meio do OFÍCIO-CIRCULAR Nº 20/2022/GAB/SETEC/SETEC-MEC, de 18 de fevereiro de 2022,
ra�ficamos que o Projeto Alunos Conectados terá sua vigência encerrada em 30 de junho de
2022.

Após essa data, os chips terão seus pacotes de dados finalizados. Isso posto, sugere-se
ampla divulgação da data de término do projeto à comunidade acadêmica, em especial,
aos discentes que fazem uso dos chips.

Em relação às prestações de contas, considerando o término do projeto em comento, cumpre
dar destaque à existência de quan�ta�vo significa�vo de chips a�vos não declarados no
sistema RNP. Isto posto, reiteramos a solicitação de regularização das pendências existentes
em relação à prestação de contas dos chips a�vos.

Para auxiliar nesse processo, orienta-se que os chips não declarados de cada ins�tuição junto
ao sistema da RNP sejam consultados no site: h�ps://alunosconectados.rnp.br/panel/
benefits. Além disso, quaisquer dúvidas acerca desse processo de regularização podem ser
sanadas por meio do Manual de Prestação de Contas, disponível em: h�ps://ajuda.rnp.br/
alunosconectados/manuais-de-uso/prestacao-de-contas, bem como pelos canais
de atendimento da RNP: atendimento@rnp.br e telefone 0800 722 0216.

Certos de contarmos com a colaboração de todos, colocamo-nos à disposição para prestar os
esclarecimentos que se fizerem necessários.

           

                                      Atenciosamente,
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KEDSON RAUL DE SOUZA LIMA
Secretário subs�tuto de Educação Profissional e Tecnológica

 
 
 
 

Anexo: OFÍCIO-CIRCULAR Nº 20/2022/GAB/SETEC/SETEC-MEC, de 18 de fevereiro de 2022 (SEI-
MEC 3147150)

logotipo
Documento assinado eletronicamente por Kedson Raul de Souza Lima, Secretário(a), Subs�tuto(a), em
26/05/2022, às 17:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do
Ministério da Educação.

QRCode
Assinatura

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mec.gov.br/sei/
controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 3342078 e o código CRC 18C24974.

Referência: Caso responda a este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23000.015480/2020-61 SEI nº 3342078
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Av. Araújo Pinho, 39 - Bairro Canela - CEP 40110-150 - Salvador - BA - www.portal.ifba.edu.br

DESPACHO SEM NÚMERO

 

Prezados(as), bom dia !

Cumprimentando-os(as) cordialmente, encaminho o OFÍCIO-CIRCULAR Nº
68/2022/GAB/SETEC/SETEC-MEC - 2345551 para conhecimento e devidas providências.
Aproveito para reiterar o pedido feito no documento 2286554 para aqueles campi que ainda não
fizeram a conferência solicitada.

Att.

 

Documento assinado eletronicamente por MARCIO MELO DE OLIVEIRA, Diretor de
Gestão de Tecnologia da Informação, em 30/05/2022, às 09:50, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 2345554 e o código CRC BBD5148B.
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