
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
PRÓ–REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E CIDADANIA - PROAECI 

 

Vitória, 22 de fevereiro de 2021. 

Prezado(a)s estudantes, 

Esperamos que vocês e suas famílias estejam bem e com saúde! 

Como divulgado amplamente, desde o final do mês de novembro de 2020, vimos 

realizando em parceria com os Centros de Ensino da UFES (Campi Goiabeiras, 

Maruípe, Alegre e São Mateus) a distribuição de chips das operadoras Claro e Oi.  

Realizamos a primeira distribuição para o(a)s aluno(a)s da 1ª chamada, no início 

de dezembro de 2020, em 14 de dezembro de 2020 foi realizada a distribuição para 

o(a)s aluno(a)s da 1ª e 2ª chamadas. Recentemente, uma nova distribuição ocorreu de 

01 a 05 de fevereiro de 2021 para todo(a)s o(a)s estudantes contemplados no Editais 

de Inclusão Digital Internet 2020. 

Relembramos que a adoção do uso de chips no processo de Inclusão Digital é 

um projeto do Governo Federal e é executado pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa 

(RNP), em nível nacional, com a adesão da maioria das universidades federais. Nesse 

sentido, a UFES também aderiu a esse projeto para garantir que todo(a)s o(a)s 

estudantes tivessem acesso à internet durante o tempo da pandemia e ensino remoto 

emergencial. 

Conforme estabelecido no comunicado aos estudantes sobre o processo de 

Inclusão Digital – Auxílio Internet: 

 
O Auxílio Inclusão Digital – Internet será concedido na forma de 
auxílio financeiro para aquisição de serviços de internet. 
Posteriormente, este auxílio será concedido por fornecimento de 
pacote de dados móveis aos estudantes beneficiados [...] Este auxílio 
financeiro será efetivado apenas no período inicial, enquanto não 
entra em vigor o programa “Alunos Conectados”, desenvolvido pelo 
MEC/RNP, com previsão de encerramento a partir do mês de outubro 
ou a partir do momento que os chips forem devidamente distribuídos.  

 

Nesse momento estamos finalizando a distribuição dos chips para o(a)s 

aluno(a)s contemplado(a)s nos Editais de Inclusão Digital Internet de 2020 visando dar 

oportunidade para atender aos estudantes ingressantes. 



Assim, o(a)s estudantes dos cursos dos campi Goiabeiras e Maruípe que tiveram 

algum problema grave e não puderam retirar ainda os chips devem comparecer a sede 

da Pró-reitoria de Assuntos Estudantis e Cidadania – PROAECI, no horário das 9h30min 

as 15h, do dia 23 de fevereiro a 05 de março de 2021 para a retirada do chip. A 

PROAECI fica localizada no 1º andar do prédio do Centro de Vivência (subir a 

escada próxima ao Cine Metrópolis, no 1o andar estamos no final do corredor – 

porta de vidro), telefone de contato: (27) 4009.2265. Caso necessário, o(a) 

estudante deverá comunicar a Diretoria de Esporte, lazer e projetos especiais – 

DELPE, o nome e documento de quem retirará o chip através do e-mail 

delpe.proaeci@ufes.br. 

No caso dos estudantes do CEUNES a retirada do chip deve ser 

agendada via email:  dasas.ceunes@ufes.br 

Já os estudantes dos Centros de Ensino localizados no Campus Alegre 

deverão comparecer no prédio Castelinho, de 13h às 15h30, do dia 23 de 

fevereiro a 05 de março de 2021. Caso necessário, o(a) estudante deverá 

comunicar ao Setor de Atenção à Saúde e Assistência Social - Setorial Sul 

(SASAS) o nome e documento de quem retirará o chip através do e-mail 

sasas.ufes@gmail.com. 

É importante lembrar que o uso da máscara é imprescindível no momento 

da retirada do chip, recomendamos que levem sua própria caneta e não 

esqueçam um documento com foto. 

Após o dia 05 de março de 2021 os chips que não forem retirados serão 

destinados para o(a)s aluno(a)s da 3ª chamada de Inclusão Digital Internet 2021. 

Demais dúvidas, pedimos que entrem em contato pelo email:  

delpe.proaeci@ufes.br 

 

Atenciosamente, 

Equipe da Diretoria de Esportes, lazer e projetos especiais – DELPE/PROAECI 
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