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EDITAL N.º 03/2020 
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL PARA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO 

CONECTIVIDADE – EM CARÁTER EMERGENCIAL 
 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

 
 

NOTA DE ESCLARECIMENTO SOBRE O ATRASO NA ENTREGA DOS TABLETS DO 

AUXÍLIO CONECTIVIDADE 

 

Prezada Comunidade Acadêmica, 

 

A título de esclarecimento, no que diz respeito a entrega de tablets da 1ª chamada do auxílio 

conectividade, esclarecemos que o nosso Reitor Rafael Almada e suas respectivas pró-

reitorias têm dialogado com os Diretores-Gerais, Diretores de Ensino, Coordenadores de 

Cursos, Conselheiros dos colegiados e Representações discentes sobre essa questão. 

 

O Auxílio Conectividade é uma ação importante, pensada e implementada pela reitoria e tem 

um aspecto essencial para a manutenção do vínculo dos estudantes que necessitam de 

auxílio neste momento de atividade não presencial. Por esse motivo, a PROEX, através da 

DAE (Diretoria de Assistência Estudantil) e CORAES (Coordenação da Rede de Assistência 

Estudantil), não poupou esforços para colocar em curso o edital em suas 1ª e 2ª chamadas. 

 

No entanto, o atraso da entrega dos tablets dificultou imensamente a execução de nosso 

cronograma de planejamento. Tal atraso é se deve ao impacto geral decorrente da pandemia 

no setor industrial brasileiro, não dependendo diretamente do IFRJ solucionar, mas gerar 

ferramentas para que possamos pensar em alternativas. 

 

Apesar de termos informado a respeito do atraso de equipamentos (Nota de esclarecimento 

do dia 15 de outubro), consideramos importante divulgar a presente nota a fim de atualizarmos 

a comunidade acadêmica quanto aos encaminhamentos que estão sendo tomados para 

solucionarmos tal situação. Nesse sentido, informamos que ao longo desta semana teremos 

um posicionamento sobre a pendência citada anteriormente, para que possamos finalizar 

mais essa etapa do auxílio conectividade. 
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Ratificamos que os chips para os contemplados na 1ª chamada foram encaminhados aos 

campi, os quais estão organizando a entrega para os estudantes. Mantemo-nos à disposição 

para maiores esclarecimentos no que diz respeito ao Edital de Auxílio Conectividade através 

do e-mail: coraes@ifrj.edu.br. 

 

 

Rio de Janeiro, 04 de novembro de 2020. 

 
 
 

Ana Luísa Soares da Silva 
Pró-Reitora de Extensão 
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