PRÓ-REITORIA DE ENSINO - PROENS
EDITAL DOAÇÃO DE COMPUTADORES
EDITAL Nº 01/2021

A PRÓ-REITORA DE ENSINO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL, no uso das suas atribuições
legais, torna público o Edital 01/2021 para doação de kits de computadores, observadas as orientações contidas
neste Edital.

1

DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1 Este Edital se destina a regular a doação de 159 (cento e cinquenta e nove) kits de computadores, contendo
cada kit: 01 (um) microcomputador, 01 (um) monitor LCD, 01 (um) teclado e 01 (um) mouse.

1.2 A doação se destina aos(as) acadêmicos(as) matriculados(as) em curso de graduação, cadastrados na
Universidade como economicamente hipossuficientes e que não disponham de computador para
desenvolver as atividades acadêmicas em formato remoto.

2

DOS REQUISITOS

2.1 São requisitos para concorrer a doação de que trata este Edital:
2.1.1 Estar vinculado(a) aos cursos de graduação da Uergs;
2.1.2 Não dispor de computador para desenvolver as atividades acadêmicas em formato remoto;
2.1.3 Estar cadastrado(a) na Universidade como acadêmico(a) economicamente hipossuficiente.

3

DA RESERVA PARA GRUPOS ESPECÍFICOS

3.1 Do total de bens doados neste edital, serão reservados:
3.1.1 Dez por cento (10%) aos(as) acadêmicos(as) autodeclarados(as) pretos(as) ou pardos(as) cadastrados
na Universidade como economicamente hipossuficientes;
3.1.2 Dez por cento (10%) aos(as) acadêmicos(as) autodeclarados(as) indígenas cadastrados na
Universidade como economicamente hipossuficientes;
3.1.3 Dez por cento (10%) aos(as) acadêmicos(as) autodeclarados(as) pessoas com deficiência cadastrados
na Universidade como economicamente hipossuficientes.

4

DA INSCRIÇÃO

4.1 As inscrições serão realizadas no período de 09h00min do dia 23/02/2021 a 10/03/2021 às 18h00min. Os
(as) acadêmicos (as) devem:
4.1.1 Acessar o link de inscrição no Portal do Aluno, na aba Protocolo, em: Inscrição para Doação de
Computadores;
4.1.2 A lista dos(as) candidatos(as) com inscrição homologada será publicada no site da Universidade,
conforme cronograma do item 7.

5

DOS SORTEIOS

5.1 Os (As) candidatos(as) com inscrição homologada participarão de Sorteio Público.
5.2 Os Sorteios ocorrerão em formato de evento virtual ao vivo, no dia 22/03/2021, às 09h00min e às 11h00min,
seguindo as etapas abaixo:
5.2.1 Sorteio dos grupos dos itens 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3;
5.2.2 Sorteio do grupo geral, incluindo aqueles não contemplados no item 5.2.1.

5.3 A transmissão ao vivo será por meio do canal institucional da Uergs no Youtube.
5.4 Cada acadêmico(a) somente poderá ser contemplado(a) com 01 (um) kit de computador.
5.5 Caso o número de inscritos(as) seja inferior ou igual ao número de kits de computadores doados, não será
necessário sorteio público.

5.6 Caso o número de bens reservados a um dos grupos específicos (3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3), seja superior ao
número de inscritos no respectivo grupo, o excedente passará a integrar o quantitativo destinado ao sorteio
do grupo geral.

5.7 Depois de sorteados os primeiros 159 (cento e cinquenta e nove) candidatos, serão sorteados mais 30
(trinta) candidatos para compor a lista de suplentes, respeitando a ordem do sorteio.

5.8 A lista dos(as) candidatos(as) sorteados(as) será publicada no site da Universidade conforme cronograma
do item 7.

6

DA ENTREGA

6.1 Para receberem os kits de computadores nas suas respectivas Unidades Universitárias, em data divulgada
no site da Uergs, conforme item 7, os(as) acadêmicos(as) sorteados(as) devem estar devidamente
matriculados(as).

6.2 Ao retirar o kit de computador, o (a) acadêmico(a) assinará um Termo de Recebimento (conforme anexo
único).

6.3 Caso o(a) acadêmico(a) não possa retirar o kit de computador no período aprazado, deverá informar uma
nova data por e-mail à Secretaria da Unidade Universitária, em até 5 (cinco) dias úteis contados da data da
publicação do resultado.

6.4 A data a ser informada no item 6.3 não poderá ultrapassar o limite de 15 (quinze) dias úteis contados da
data da publicação do resultado.

6.5 Se não ocorrer a retirada ou aviso, o respectivo kit de computador será direcionado para o(a) candidato(a)
suplente, conforme lista final divulgada no site da Universidade.
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DO CRONOGRAMA

PERÍODO
Do Lançamento do Edital
Da Inscrição
Da Lista de Inscritos
Dos Sorteios
Do Resultado
Do Início do Processo de Entrega dos Computadores nas Unidades
Universitárias

8

ETAPA
22/02/2021
23/02/2021
10/03/2021

até

19/03/2021
22/03/2021
25/03/2021
31/03/2021

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 Diante de dúvida quanto ao cumprimento de quaisquer dos requisitos exigidos para a doação dos kits de
computadores, poderão ser solicitadas informações complementares ou, se necessário, entrevista com o(a)
acadêmico(a). Nos casos de pessoas com deficiência, o(a) acadêmico(a) poderá ser chamado(a) a
apresentar atestado médico, caso não tenha o registro no seu cadastro da Universidade.

8.2 À Coordenadoria de Qualificação Acadêmica caberá o acompanhamento do Edital junto às Unidades
Universitárias, intermediando e auxiliando nos atos administrativos necessários.

8.3 Em caso de dúvidas, o(a) acadêmico(a) deverá entrar em contato, por e-mail, com sua respectiva Unidade
Universitária (https://www.uergs.edu.br/unidades-universitarias).

8.4 Os casos omissos, no presente Edital, serão decididos pela Pró-Reitoria de Ensino, auxiliada pela
Coordenadoria de Qualificação Acadêmica.

Porto Alegre, 22 de fevereiro de 2021.

__________________________________________
Rochele da Silva Santaiana
Pró-Reitora de Ensino

ANEXO ÚNICO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO - PROENS
EDITAL DOAÇÃO DE COMPUTADORES
EDITAL Nº 01/2021

TERMO DE RECEBIMENTO

Declaro para os devidos fins que eu, ______________________________________,
matriculado(a)
sob
o
CPF_____________________________,
no
Curso____________________________________, na Unidade__________________________,
recebi a doação do computador, com o número de patrimônio _________________________
marca ________________________ com seus respectivos acessórios (teclado e mouse), referente
ao Edital 01/2021. Tenho ciência de todas as etapas deste Edital e que somente será disponibilizado
01 (um) computador em meu nome.

Local e data: ___________________, _____de ________________________ de 2021.

_______________________________
Acadêmico(a)

________________________________
Chefe de Unidade

