MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS ALCÂNTARA

EDITAL Nº 33/2020, DE 04 DE SETEMBRO DE 2020
ANÁLISE E PARECER DOS RECURSOS AO EDITAL 29/2020, DE 31 DE AGOSTO DE 2020.

O Diretor Geral do Campus Alcântara, no uso das atribuições legais e regimentais que lhe são
conferidas, considerando os termos da Resolução CONSUP Nº 036/2020 torna pública a análise e
os pareceres aos recursos ao Edital 29/2020, de 31 de agosto de 2020, que trata da concessão de
auxílio à inclusão digital ao educando para aquisição de pacote de dados móveis / banda larga
durante o período da realização de atividades pedagógicas não presenciais em função da
excepcionalidade da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19).
1
1.1.

Manifestações aos Recursos
REQUERENTE: Aline Moraes Ribeiro
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS: No momento que foi enviado o questionário eu estava no

interior sem acesso a internet e redes sociais. Porém eu preciso muito do auxílio pois
uso recargas e nem sempre tenho dinheiro para colocar créditos. A minha internet é ruim
pois são poucos mb e com o auxílio eu teria uma garantia para fazer as atividades e
acompanhar meu e-mail acadêmico.
PARECER: A requerente respondeu à pesquisa para Diagnóstico Institucional - Condições
de Acesso à Internet - Alunos Campus Alcântara em um segundo momento;
Na questão que pergunta se a qualidade da internet é Boa, razoável ou ruim, respondeu
RUIM;
DEFERIDO: A requerente se enquadra em todos os subitens do item 2 do Edital 29/2020 Dos Requisitos de Participação do Estudante.
1.2.

REQUERENTE: Lysandra Leonice Sousa Silva
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS: Não tenho Wifi em casa. Disponho apenas de internet móvel,

porém, uma internet limitada e que não é banda larga. Dessa forma, fico impossibilitada
de assistir às aulas online, ficando prejudicada.
PARECER: A requerente respondeu à pesquisa para Diagnóstico Institucional - Condições
de Acesso à Internet - Alunos Campus Alcântara;
Na questão 6 que pergunta se possui celular com internet, respondeu SIM;
Na questão que pergunta se compartilha internet com quantas pessoas, respondeu NÃO;
Na questão que pergunta se a qualidade da internet é Boa, razoável ou ruim, respondeu
BOA.
INDEFERIDO: A requerente respondeu adequadamente à pesquisa, assumindo toda a
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responsabilidade pela veracidade das informações prestadas. NÃO se enquadra em todos
os subitens do item 2 do Edital 29/2020 - Dos Requisitos de Participação do Estudante.
1.3.

REQUERENTE: Erick Diego Feitosa Ferreira Pereira
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS: Minha conexão com a internet é razoável, e eu não acho que
isso será o suficiente para me proporcionar uma boa experiência com as aulas não
presenciais.
PARECER: O requerente respondeu à pesquisa para Diagnóstico Institucional - Condições
de Acesso à Internet - Alunos Campus Alcântara;
Na questão 6 que pergunta se possui celular com internet, respondeu SIM;
Na questão que pergunta se a qualidade da internet é Boa, razoável ou ruim, respondeu
BOA.
INDEFERIDO: O requerente respondeu adequadamente à pesquisa, assumindo toda a
responsabilidade pela veracidade das informações prestadas. NÃO se enquadra em todos
os subitens do item 2 do Edital 29/2020 - Dos Requisitos de Participação do Estudante.

1.4.

REQUERENTE: Tayla Cristina Ferreira Oliveira
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS: Venho através deste edital, informar que no momento da
pesquisa em que foi feita com os alunos do IFMA campus Alcântara, sobre a Concessão de
Auxílio à Inclusão Digital. Preencher todos os campos. Naquele momento a internet estava
favorável. No entanto não tenho condições de assistir as aulas, pois não tenho o acesso a
internet com frequência. Sendo assim, sem o acesso a internet não poderei participar das
aulas. Por isso preciso, fazer parte do Auxílio à Inclusão Digital.
PARECER: A requerente respondeu à pesquisa para Diagnóstico Institucional - Condições
de Acesso à Internet - Alunos Campus Alcântara;
Na questão 6 que pergunta se possui celular com internet, respondeu SIM;
Na questão que pergunta se a qualidade da internet é Boa, razoável ou ruim, respondeu
BOA.
INDEFERIDO: A requerente respondeu adequadamente à pesquisa, assumindo toda a
responsabilidade pela veracidade das informações prestadas. NÃO se enquadra em todos
os subitens do item 2 do Edital 29/2020 - Dos Requisitos de Participação do Estudante.

1.5.

REQUERENTE: Ana Carolina Ferreira Costa
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS: Ainda estou devendo três disciplinas e estou escrevendo

minha monografia para adiantar. E como sabemos, uma monografia depende de
pesquisas na internet. E meu nome não consta na lista de alunos que serão
contemplados pelo benefício. Sendo que preciso me comunicar com minha orientadora,
fazer pesquisas, baixar artigos, livros entre outras coisas que depende da Internet. Não
estou empregada, não tenho internet e nem possuo wifi.
PARECER: A requerente NÃO respondeu à pesquisa para Diagnóstico Institucional -
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Condições de Acesso à Internet - Alunos Campus Alcântara;
INDEFERIDO: A requerente não se enquadra em todos os subitens do item 2 do Edital
29/2020 - Dos Requisitos de Participação do Estudante;
Os recursos oriundos da assistência estudantil se destinam, exclusivamente, aos alunos
que se encontram no período regular de integralização do seu curso.
1.6.

REQUERENTE: Maria da Guia Sousa Pimenta
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS: Gostaria de receber o auxílio de inclusão digital para

aquisição de dados móveis, pois este, possui suma importância para a conexão no
aparelho eletrônico já que a conexão não ocorrerá sem um pacote de internet. Eu tenho
a necessidade de efetuar essa conexão já que estou no processo final de estudo, a
monografia, e tenho dificuldade de conexão em minha residência para pesquisas ou até
mesmo conexão em vídeo chamada com meu orientador (melhor forma de conexão para
o período pandêmico) recorro a este edital no intuito de receber este auxilio.
PARECER: A requerente NÃO respondeu à pesquisa para Diagnóstico Institucional Condições de Acesso à Internet - Alunos Campus Alcântara;
INDEFERIDO: A requerente não se enquadra em todos os subitens do item 2 do Edital
29/2020 - Dos Requisitos de Participação do Estudante;
Os recursos oriundos da assistência estudantil se destinam, exclusivamente, aos alunos
que se encontram no período regular de integralização do seu curso.
1.7.

REQUERENTE: Jadiel Pereira Rodrigues
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS: Não tenho um acesso a internet bom, e quando tenho o pacote
de internet, acaba rápido e não consigo fazer as atividades. Por esses motivos acho que
tenho também direito de receber esse auxilio.
PARECER: O requerente respondeu à pesquisa para Diagnóstico Institucional - Condições
de Acesso à Internet - Alunos Campus Alcântara;
Na questão que pergunta se a qualidade da internet é Boa, razoável ou ruim, respondeu
RUIM;
DEFERIDO: O requerente se enquadra em todos os subitens do item 2 do Edital 29/2020 Dos Requisitos de Participação do Estudante.

1.8.

REQUERENTE: Saymmon Ferreira Gomes
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS: Quando me foi perguntado sobre a internet que uso respondi

de acordo com o local onde me encontrava, em São Luís, porém estarei retornando para
Alcântara dia 05 e na minha casa a internet é lenta pois é compartilhada com a minha
tia.
PARECER: O requerente respondeu à pesquisa para Diagnóstico Institucional - Condições
de Acesso à Internet - Alunos Campus Alcântara;
Na questão que pergunta se a qualidade da internet é Boa, razoável ou ruim, respondeu
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BOA;
Na questão que pergunta se compartilha internet com quantas pessoas, respondeu SIM.
INDEFERIDO: O requerente respondeu adequadamente à pesquisa, assumindo toda a
responsabilidade pela veracidade das informações prestadas. NÃO se enquadra em todos
os subitens do item 2 do Edital 30/2020 - Dos Requisitos de Participação do Estudante.
1.9.

REQUERENTE: Jose Augusto Ribeiro Filho
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS: Enquadro-me nas mesmas condições dos colegas da turma e
meu nome não costa na lista de beneficiário do auxilio digital, faço uso de redes moveis onde
a mesma às vezes é de baixa qualidade. Mediante a este fato venho requerer minha inclusão
no auxilio digital.
PARECER: O requerente respondeu à pesquisa para Diagnóstico Institucional - Condições
de Acesso à Internet - Alunos Campus Alcântara;
Na questão que pergunta se a qualidade da internet é Boa, razoável ou ruim, respondeu
BOA;
Na questão que pergunta se compartilha internet com quantas pessoas, respondeu SIM.
INDEFERIDO: O requerente respondeu adequadamente à pesquisa, assumindo toda a
responsabilidade pela veracidade das informações prestadas. NÃO se enquadra em todos
os subitens do item 2 do Edital 29/2020 - Dos Requisitos de Participação do Estudante.

Alcântara – MA, 04 de setembro de 2020.

Diretor Geral

