UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE AÇÕES AFIRMATIVAS E ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

Comunicado Nº 13/2021

Formulário Alunos Conectados 2021

A fim de promover suporte para as aulas não presencias, Informamos que será disponibilizado aos
estudantes com renda abaixo de 1,5 salários mínimos, o serviço de acesso à internet através de bônus de
dados móveis ofertados pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). O crédito do bônus se dará
através de um “chip” que será entregue na residencia da/o estudante pelos Correios. Para estar apto ao
recebimento é necessário preeencher o formulário online com os dados pessoais e os seguintes
requisitos:
•
•
•
•

Estar matriculado em componentes curriculares em 2021.1.
Anexar Documento oficial com foto.
Anexar Historico escolar.
Anexar Autodeclaração de renda (cujo modelo segue em anexo neste comunicado logo abaixo)

As informações prestadas no formulário são de inteira responsabilidadae do discente e poderão ser
revistas a qualquer momento inclusive com solicitação de documentos comprobatório adicionais, caso se
faça necessário.
Segue o link do formulário para solicitação https://forms.gle/SAU9wuMQ4D9hV5vp8
Duvidas poderão ser sanadas no e-mail inclusaodigitalproae@ufba.br

Salvador 06 de maio de 2021

Cássia Virginia Bastos Maciel
Pró-Reitora

ANEXO I

DECLARAÇÃO DE RENDA PER CAPITA FAMILIAR E TERMO DE COMPROMISSO
Eu, ___________________________________________________, portadora/or do RG n.º _____________
_________________, CPF ________________________, matriculada/o no semestre letivo regular e especial
2021.1, sob RM n.º _____________, declaro que sou oriunda/o de família com renda per capita no valor de
R$ __________________ (_________________________________________________________________).
Declaro serem verdadeiras as informações prestadas. Afirmo estar ciente de que qualquer omissão de
informação ou apresentação de declaração, dados ou documentos falsos e/ou divergentes a fim de prejudicar
ou alterar a verdade sobre os fatos por mim alegados, constitui crime de falsidade ideológica previsto no
artigo 299 do Código Penal Brasileiro (Decreto-Lei nº. 2848/40). Desde já autorizo a verificação e/ou
confirmação dos dados apresentados. Por fim, comprometo-me, caso seja contemplada/o, a utilizar o recurso
disponibilizado para o fim a que se destina, conforme o Comunicado 13/2021.
__________________________________, _______ de _______________ de 2021.

_______________________________
Assinatura do estudante declarante

