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EDITALNº35/2021/PROGRAD 

A Universidade FederaldoRecôncavodaBahia(UFRB),pormeiodaPró-ReitoriadeGraduação(PROGRAD),
torna público o presente Edital, que regulamenta o Processo Seletivo para o Auxílio Kit-PcD de Tecnologia
Assistiva,deacordocomoscritériosecondiçõesaquidefinidos. 




CAPÍTULOI-DOSFINS 

Art.1º.OpresenteEditaldestina-seaselecionardiscentescomdeficiência(física,intelectual,auditiva,visual)e
Transtornos do Espectro Autista, Altas Habilidades/Superdotação, regularmente matriculados nos cursos de
graduaçãonossemestres2021.1,queestejamemsituaçãodevulnerabilidadesocioeconômica,equenãopossuem
condiçõesdearcarcomcusteioparcialouintegraldedespesascomaquisiçãodetecnologiaassistivae/oumateriais
acadêmicos específicos e/ou de instrução, inclusive para o ensino remoto, de uso individual, que visem
acessibilizaroprocessodeeducaçãodo(a)discentecomdeficiência. 

CAPÍTULOII-DOSRECURSOSFINANCEIROS 

Art.2º.OsrecursosfinanceirosdestinadosaesteEditalprovirãodoProgramaNacionaldeAssistênciaEstudantil
(PNAES), regulamentado pelo Decreto nº 7.234 de 19dejulhode2010edirecionadosaodesenvolvimentodas
açõesdeAssistênciaEstudantil,condicionadosàdisponibilidadeorçamentária. 



CAPÍTULOIII-DAMODALIDADE 

Art.3º.OAuxílioKitPcDdeTecnologiaAssistivaconstitui-seemauxíliofinanceiroparaaquisiçãodetecnologia
assistiva e/ou materiais acadêmicos específicos e/ou de instrução, de uso individual, inclusive para o ensino
remoto, que visem acessibilizar o processo de educação do (a) discente com deficiência, contribuindoparasua
permanêncianoEnsinoSuperior. 
§1º.OAuxílioKitPcDdeTecnologiaAssistivaserápagoemparcelaúnica,novalordeatéR$3.000,00(trêsmil
reais),considerandootipodematerialsolicitadopelo(a)candidato(a). 
§ 2º. A Tecnologia Assistiva está relacionada, exclusivamente, a produtos, equipamentos, dispositivos de
acessibilidade,queobjetivempromoverafuncionalidade,relacionadaàatividadeeaparticipaçãodapessoacom
deficiência,visandosuaautonomia,independência,qualidadedevidaeinclusãosocial(LeiBrasileiradeInclusão
daPessoacomdeficiência,n°13.146/2015art.3°,incisoIII). 
§3º.ConsiderandoqueaUFRBestáofertandoatividadesacadêmicasdecaráterremotoemergencial,serápossível
aaquisiçãodeequipamento(notebook,desktop,all-in-oneoutablet)quepossibiliteoacessoàinternet. 
Art. 4º. Para aquisição de tecnologia assistiva e/ou materiais acadêmicos específicos e/ou de instrução, o (a)
candidato ou seu responsável legal deverá observar o estabelecido na Lista com sugestões de tecnologia
assistiva,disponívelnoAnexoI,desteedital. 
§Único.CasooestudanteprecisedealgumequipamentoquenãoestejalistadonoAnexoI,estedeverájustificar
sua necessidade, bem como as possibilidades que o recurso dará ao estudante com deficiência. O pedido será
analisadopelaComissãodesignadaparaesteedital,quepoderádeferirounãoasolicitação. 





Art. 5º. O Núcleo de Políticas de Inclusão poderá assessorar os (as)discentesnadecisãodotipodetecnologia
assistivaadequadaasuacondiçãodedeficiência. 
Art.6º.Amanutençãodetecnologiaassistivae/oumateriaisacadêmicosespecíficosedeinstruçãoadquirido(s),
por meio doAuxílioKitPcDdeTecnologiaAssistiva,serádeinteiraresponsabilidadedo(a)discenteoudoseu
responsávellegal. 
§ Único.Entende-seporresponsável/representantelegal,otutornato,aquelapessoaquedetémaguardajudicial
ouatutelado(a)discentecomidadeinferiora18anos. 
Art. 7º. O número de auxílios concedidos dependerá da disponibilidade financeira da Universidade Federal do
Recôncavo da Bahia, sendo priorizados os (as) candidatos (as) em situação de maior vulnerabilidade
socioeconômica,nostermosdoArt.18e19dopresenteEdital. 
§ Único. Seráconstituídocadastrodereservacomdiscentesquepoderãoseratendidosmediantedisponibilidade
orçamentária. 

CAPÍTULOIV-DASCONDIÇÕESDEPARTICIPAÇÃO 

Art.8º.É
 candidato(a)aoAuxílioKitPcDdeTecnologiaAssistiva,o(a)discenteque: 
IEstiverregularmentematriculadonosemestre2021.1; 
IIApresentar perfil socioeconômico estabelecido pelo PNAES (Decreto 7.234/2010): renda familiar per
capitabrutadeaté1,5(umemeio)saláriomínimo(SM). 
IIISeja Pessoa com Deficiência,deacordocomEstatutodaPessoacomDeficiência,Leinº13.146/2015,o
qual afirma que PcD é a pessoa que tem impedimento de longoprazodenaturezafísica,mental,intelectualou
sensorial, que, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na
sociedadeemigualdadedecondiçõescomasdemaispessoas;bemcomo,noDecreto5296/2004,art.5º,alíneasa,
b,c,d,e;naLeinº12.764/2012,Art.1º,§2º,queconsideraapessoacomTranstornodoEspectroAutista(TEA)
como pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais, conforme o Código de Identificação de Doenças
(CID-10)edoMinistériodaSaúde. 
§1º.Os(As)discentesqueingressaramemcursosdegraduaçãodaUFRBpormeiodeCotaPCD,AD,L1D,L2D,
L3DouL4Dnãonecessitamcomprovarsuacondiçãodepessoacomdeficiência; 
§2º.Osdiscentesdagraduaçãocomdeficiênciaoucomtranstornodoespectroautistaequeingressaramà UFRB
pelaamplaconcorrênciaousemaCotaPCD,AD,L1D,L2D,L3DouL4D,necessitamcomprovarsuacondição,
deacordocomoestabelecidonoanexoII,item2. 
Art. 9º. Não ter sido beneficiado(a) pelo AUXÍLIOEMERGENCIALDEAPOIOÀINCLUSÃODIGITALda
PROPAAEofertadoemqualquerperíodo. 
Art.10º.Nãotersidobeneficiado(a)peloAUXÍLIOKITPCDDETECNOLOGIAASSISTIVAEDITAL17/2020
daPROGRAD. 
Art.11º.O/Aestudantebeneficiado(a)peloAUXÍLIOKITPCDDETECNOLOGIAASSISTIVAEDITAL2021
da PROGRAD se compromete a, em caso de desistência ou trancamento do curso nos próximos doisperíodos
letivosainformarejustificarseudesligamentodaUniversidade.Emcasosespecíficos,oequipamentopoderáser
solicitadoparaempréstimoparaoutro(a)estudantecomdeficiênciaqueindiquesuanecessidade. 



CAPÍTULOV-DAINSCRIÇÃO 

Art. 12. A inscrição no processo seletivo do Auxílio Kit PcD de Tecnologia Assistiva será realizada mediante
cadastropelolinkdisponívelnosite:www.ufrb.edu.br/nupi,devendoo(a)candidato(a)ouseuresponsávellegal
solicitaro“A
 uxílioKitPcD2021”,eposteriormente,realizaropreenchimentodoQuestionárioSocioeconômicoe
enviar a documentação solicitada no presente Edital, a partir das 14h00hs do dia 24 de novembro a 30 de
novembrode2021. 
Art.13. O (A) candidato (a) com idade inferior a 18 anos poderá ter sua inscrição realizada por seu
responsável/representantelegal. 
Art.14.Serádeinteiraresponsabilidadedocandidato(a)ouseurepresentantelegalainserçãocorretadosdados
bancáriosnoformulário.Casoocorraqualquererrodedigitaçãodainformaçãooubloqueionacontaapresentada, 





o(a)candidato(a)nãoterádireitoapagamentoretroativo. 
INãoserãoaceitosdadosbancáriosdecontaspoupança,conjunta,fácilesalário; 
IIO(a)candidato(a)quenãopossuircontacorrente,deveráobrigatoriamentefazê-la; 
§ Único. O (A) candidato (a) com idade inferior a 18 anos deverá realizar a abertura de conta corrente
acompanhadodeseuresponsávellegal. 
Art. 15. O NUPI não seresponsabilizaráporfalhasocorridasnosequipamentosutilizadospelos(as)candidatos
(as) que impossibilitem a transferência de dados e documentos ou por falhas de conexão da Internet que
impossibilitemocumprimentodasetapasdoprocessoseletivo. 
Art.16.T
 eráseupedidodeauxílioimediatamenteindeferido,o(a)candidato(a)que:
I-
NãopreencheroQuestionárioSocioeconômico; 
IIPreencheroQuestionárioSocioeconômiconositedeformaincompleta; 
IIINãoapresentartodaadocumentaçãoexigidaemconformidadeàsinformaçõesprestadasnoQuestionário
Socioeconômico,noatodainscrição; 
IVNãoapresentardeclaraçõesdevidamentedatadas(dia,mêseano)eassinadaspelosdeclarantesdeacordo
comasassinaturasconstantesnosdocumentosdeidentificação.Nãoserãoaceitasassinaturasdigitalizadas. 
VApresentar/anexardocumentaçãoilegível,rasurada,desatualizadaoucomqualquertipodefalha. 
VIHouver integralizadoouconcluídoocursodegraduaçãoemdataanterioraoiníciodavigênciadoedital
e/oupagamentodoauxílio. 
VIINão apresentar o projeto e orçamento dos equipamentos que pretende adquirir se contemplado com a
BolsaKitPCDdeTecnologiaAssistiva. 
VIII- Tiversidobeneficiado(a)peloAUXÍLIOKITPCDDETECNOLOGIAASSISTIVAEDITAL17/2020da
PROGRAD ou pelo AUXÍLIO EMERGENCIAL DE APOIO À INCLUSÃODIGITALdaPROPAAEofertado
emqualquerperíodo. 


CAPÍTULOVI–DADOCUMENTAÇÃO 

Art.17.Adocumentaçãoaserapresentadapelos(as)candidatos(as)aoAuxílioKitPcDdeTecnologiaAssistiva
estálistadanoAnexoIdesteEdital. 
§1º.Osdocumentosdeverãoserescaneadoseenviadospeloformuláriodisponibilizadonomomentodainscrição,
emPDF,noperíodoparainscrição; 
§2ºNÃOseránecessáriaaapresentaçãodedocumentaçãoautenticadaemcartório. 


CAPÍTULOVII–DOPLANODEAPLICAÇÃOEPROPOSTAORÇAMENTÁRIA 

Art.18.OPlanodeAplicaçãoePropostaOrçamentáriaéumdocumentoquedevefazerpartedadocumentaçãodo
(a)candidato(a),nom
 omentodainscriçãoparasolicitaçãodoAuxílioKitPcDdeTecnologiaAssistiva. 
§ 1°.OPlanodeAplicaçãodevedemonstrarosprodutos,equipamentose/oudispositivosdetecnologiaassistiva
e/ouosmateriaisacadêmicosespecíficosedeinstruçãodeacordocomasnecessidadesdo(a)candidato(a)com
deficiência,observadosositensdaL
 istacomsugestõesdetecnologiaassistiva,disponívelnoAnexoI. 
§2º. Em casos de compras em loja (s) virtual (ais), o (a)candidatodeveráincluiremseuorçamentoovalordo
frete,observandoolimitetotalaserrecebidonoAuxílioKitPcDdeTecnologiaAssistiva,conformeestabelecido
no§1ºdoArtigo2º. 
§3º.O
 modelodoPlanodeAplicaçãoePropostaOrçamentáriaencontra-sedisponívelnoA
 nexoIIIdesteEdital. 
Art. 19. O Plano de Aplicação e Proposta Orçamentária só poderá ser alterado com autorização prévia do
NUPI/PROGRAD/UFRB, após análise e justificativa apresentada, via requerimento pore-mail,porpartedo(a)
candidato(a),paraposteriordeliberação. 


CAPÍTULOVIII-DAANÁLISESOCIOECONÔMICA 

Art.20.A
 análisedasinformaçõessocioeconômicasdo(a)candidato(a)aoAuxílioKitPcDdeTecnologia 





Assistivaserárealizadapelacomissãodesignadaparaesteedital,sendoessaaprimeirafasedatriagem. 
IAverificaçãodaprocedênciaefidedignidadedasinformaçõesprestadasnoQuestionárioSocioeconômico
poderásercomparadaàsobtidascomadocumentaçãoencaminhada,viaentrevistaremota. 
IISe não houver coerência entre as informações apresentadas no Questionário
Socioeconômico,documentação,entrevistaremota,asolicitaçãodo(s)auxílio(s)seráindeferida; 
IIIComo forma de conhecer a realidade socioeconômica do (a) discente, bem como esclarecer alguma
situaçãoespecífica,poderãoserrealizadaspelaEquipeTécnicadoNUPIentrevistaremota; 
IVAentrevistaremotapoderáocorrerduranteoperíododeanálisedasolicitaçãoe/ouduranteoperíodode
vigênciado(s)auxílio(s). 
§1º.Aentrevistapoderáserrealizadaremotamentepormeiodeplataformasdigitais(vídeochamada).Nessecaso,
o(a)discenteouseuresponsávellegalserácomunicado(a)pore-mailcomantecedênciamínimade24horas. 
§2º.S
 eo(a)discentenãoatenderàconvocaçãoparaentrevista,asolicitaçãoseráindeferida; 
§3º. Se for informado telefone ou e-mail incompleto ou incorreto, inviabilizando o contato, a solicitação será
indeferida. 
§4º. Considerar-se-á como item relevante de análise socioeconômica para concessão do Auxílio Kit PcD de
TecnologiaAssistiva,o(s)parecer(es)obtido(s)pelo(a)candidato(a)emoutra(s)modalidade(s)deauxíliosda
AssistênciaEstudantil,sejamelasdeauxíliosdiretos(financeiros)ouindiretos(serviços). 
Art.21.A
 análisesocioeconômicaconsiderarácomocritériosrelevantes: 
IArendafamiliarpercapita(RFPC);ovínculoempregatíciodoprincipalprovedordarendafamiliar(VE);
se o (a) discente é assistido (a) pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC) e a situação de moradia do (a)
discente(SM). 
IIComo critérios de desempate serãoobservados:amenorrendapercapita;sehánogrupofamiliaroutra
pessoa com deficiência (PCD) ou com doença crônica; se a Família é inscrita no Cadastro Único do Governo
Federal(CadÚnico),eamaioridadeentreos(as)discentes. 
§Único.Osindicadores,pesos,valordepontuaçãoeprocedimentosdeclassificaçãoparaseleçãodoscandidatos
estãodescritosnoAnexoIV. 




CAPÍTULOIX-DOCRONOGRAMA 

Art.22.O
 processoseletivoseguiráocalendárioabaixo: 

Nº 
ETAPAS 
PERÍODOS 
1. 

LançamentodoEdital 

23denovembrode2021 

2. 

Períododeinscriçãoeenviodadocumentação,24a30denovembrode2021 
planoeorçamentopelolink: 

3. 

ResultadoPreliminar 

Apartirde02deDezembrode2021 

4. 

RecebimentodospedidosdeRecursos 

5. 

ResultadoFinal 

Até 24 horas após o Resultado
Preliminar 
Apartirde04deDezembrode2021 

6. 

Iníciodavigênciadosauxílios 

Apartirde07deDezembrode2021 

7. 

PrestaçãodeContas 

Até 30 dias após o recebimento do
auxílio. 




CAPÍTULOX-DOSRECURSOS 

Art. 23. Os recursos deverão ser encaminhados até 24 (vinte quatro) horas após a divulgação do Resultado
Preliminardoprocessoseletivoqueseráanalisadoporumacomissãodesignadaapenasparajulgarosrecursos. 





§1ºOsrecursosdeverãoserenviadospelo(a)candidato(a)ouseurepresentantelegal,exclusivamenteviae-mail
paran upi@prograd.ufrb.edu.br 
§2ºAComissãodesignadaparajulgarosrecursos,apósaanálisedosmesmos,divulgaráoResultadoFinalnosite:
www.ufrb.edu.br/nupi.  




CAPÍTULOXI–DOPAGAMENTO 

Art.22.Apósadivulgaçãodoresultadofinal,oNUPIencaminharáasolicitaçãodaliberaçãodorecursoacrescido
em10%dovalororçado, apresentadopelocandidatonomomentodainscriçãocomvalormáximoestipuladode
R$3.000,00(trêsmil)reais. 




CAPÍTULOXII–DAPRESTAÇÃODECONTAS 

Art.23.O(A)discentebeneficiado(a)peloAuxílioKitPcDdeTecnologiaAssistivaouseuresponsávellegalterá
o prazo de até 30 dias, a partir da data de recebimento do recurso, para comprovar a realização dacomprado
equipamentoindicado. 
Art.24.A
 prestaçãodecontasserárealizadapore-mail,devendoo(a)discenteapresentar: 
I- A Nota Fiscal deverá ser emitida por Pessoa Jurídica, contendo obrigatoriamente osseguintesitens:Nomee
CPFdoestudantebeneficiadopeloauxílio;Descriçãodoequipamentocompradooudoserviçoprestado;Nomee
CNPJdaempresavendedora;DatadeemissãodaNotaoudaFatura.AreferidaNotaFiscalnãopoderáterrasuras,
acréscimosouentrelinhas,ouexistênciadeemendas. 
II-OfretedoequipamentooumãodeobradoserviçopoderáserincluídonovalordoAuxílio,desdequeconstena
nota fiscal ou cupom fiscal. Não será considerado entreosserviçosdemelhoriasaseremcobertospeloeditala
contrataçãodepacotesdeacessoàInternet. 
III-Nãoserãoaceitoscomprovantesdedespesa(notafiscaloucupomfiscal)comdatasanterioresaorecebimento
dovalorcorrespondenteàparcelaúnicadoAuxílioKitPcDdeTecnologiaAssistiva; 
IV- O (a) discente assistido (a) não poderá retificar ou alterar as informações contidas nos comprovantes de
despesas;
V-O(A)discentedeverádeclararnaPrestaçãodeContasorecebimentodo(s)material(is)constante(s)no 
(s)comprovante(s)dedespesa(s),comdataeassinatura; 
VI-OrecursodoAuxílioKitPcDdeTecnologiaAssistivanãopoderáserutilizadopelo(a)discenteembenefício
de outros que não diretamente o (a) próprio (a) discente visando unicamente o desempenho das atividades
acadêmicasdeseucursodegraduação,conformejustificativaapresentadaemseuPlanodeAplicação; 
§ 1º. O (A) discente deverá guardar os cupons e notas fiscais originais, pois, dependendo do caso, poderá ser
necessáriorealizarnovaapresentaçãodosdocumentosreferentesaprestaçãodecontas. 
§2º.O(A)discentequenãorealizaraprestaçãodecontasnoprazoestabelecidonoArtigo20,poderátersuspenso
opagamentodeAuxílioPcDe/ououtramodalidadedeauxílio/bolsavinculadosaoNUPI. 
§ 3º. Caso a soma dos valores utilizados e constantes na Nota Fiscal seja inferior ao valor repassado para o
estudante, o mesmo deverá fazer a devolução do valor restante ao erário público através de GRU (Guia de
RecolhimentodaUnião).OGRUdeverásersolicitadoaoNUPIpore-mailantesdaprestaçãodecontas.Apóso
pagamentodoGRU,ocomprovantedeveráseranexadonomomentodaprestaçãodecontas. 


CAPÍTULOXIII-DASOBRIGAÇÕESEDOCANCELAMENTO 

Art.25.C
 umpreao(a)discenteassistido(a)peloAuxílioKitPcDdeTecnologiaAssistiva: 
I-
Realizaraprestaçãodecontasnoprazodeaté30diasapósorecebimentodoauxílio; 

IINãoutilizarovalordorecursorecebidocomoutrasdespesasemdesacordocomoobjetivoexpressoneste
Edital,sobpenaderessarcimentoeoutraspenalidadesprevistasemlei; 





IIICumprir com asatividadesacadêmicasdeensinoremotoemergencialduranteoperíododepandemiada
COVID-19,visandoasuaintegralizaçãocurricularcom sucesso; 
IVApresentarcomprovantedematrículaehistóricoacadêmicoatualizados,quandoforsolicitado; 
VManter cópia de todos comprovantes que atestem as informações prestadas no preenchimento do
QuestionárioSocioeconômicoeapresentarassimquesolicitadopeloNUPI; 
VIManter atualizado seu número de telefone para contato e o número em que está instalado o pacote de
dados,quandoforocaso; 
VIIInformaraoNUPIqualquerdificuldadenaexecuçãodosobjetivosprevistosnopresenteEdital; 
VIII- AtenderàsconvocaçõesdoNUPI. 
Art.26.A
 concessãodoAuxílioKitPcDdeTecnologiaAssistivaserácancelada,seo(a)discente: 
I-
Abandonaraatividadecurricularremotaemergencial; 
IINãoatenderàsconvocaçõesdoNUPI; 
IIIForconstatadamudançanoperfilsocioeconômicofamiliarqueultrapasserendafamiliarmensalbrutade
rendapercapitade(1,5)umsaláriomínimoemeio; 
IVOs casos de denúncias sobre fraudes em documentos e declarações apresentados serão apurados pela
EquipedoNUPIe,secomprovadas,darãoorigemaocancelamentodoauxílioconcedido,bemcomoadevolução
datecnologiaassistivae/oumateriaisacadêmicosespecíficose/oudeinstruçãoadquirido(s); 
VDesistir ou trancar o curso nos próximos dois períodos letivos e não informar e justificar seu
desligamentodaUniversidadeaoNUPI. 
Art.27.Emcasodedesistênciadabolsa,solicitar,viae-mail,ocancelamentodobenefícioe,quandoforocaso,
devendo o (a) discente ouseuresponsávellegaldevolveroequipamentoadquiridoparaserdisponibilizadopelo
NUPIparaoutrodiscentedocadastrodereserva. 




CAPÍTULOXIV-DASDISPOSIÇÕESFINAIS 

Art. 28. Se houver comprovação de fraude documental, omissão ou falsidade de informações pertinentes à
solicitaçãodoAuxílioKitPcDdeTecnologiaAssistiva,aoNUPIcabe: 
ICancelarimediatamenteaconcessãodo(s)Auxílio(s); 
IIAbrirprocessoadministrativoparaqueosrecursospagosindevidamentesejamressarcidosaUFRB; 
Art.29.Sópoderáimpetrarrecursoo(a)candidato(a)quetiversuasolicitaçãoindeferida.Nãoserápermitidoo
enviodedocumentosnoperíododerecurso. 
Art.30.Oscasosdedenúnciassobrefraudesnosdocumentose/oudeclaraçõesapresentadas,bemcomoaomissão
oufalsidadedeinformaçõespertinentesàsolicitaçãodo(s)Auxílio(s),secomprovadospeloNUPI,resultaráem
desligamentodo(a)discentedo(s)Auxílio(s),semprejuízoàsdemaismedidascabíveis,emconsonânciacoma
legislaçãopenalbrasileiravigente. 
Art. 31. A inscrição do (a) discente implica em aceitação de todas as condições estabelecidasnesteEdital,em
relaçãoàsquaisnãopoderáalegardesconhecimento. 
Art. 31. É de responsabilidade do (a) interessado (a) ou seu responsável legal acompanhar todas as etapas do
processo no portal da UFRB ou contatando o NUPI por meio do email nupi@prograd.ufrb.edu.br ou
exclusivamentepeloWhatsApp:(75)99969-6146.(Estenúmeronãorecebechamadastelefônicas) 
Art.32.TodososprocedimentoseespecificidadesrelacionadosaoAuxílioKitPcDdeTecnologiaAssistivaestão
estabelecidosnesteEdital,cabendoàcomissãodecidirsobreoscasosomissos. 
Art.33.EsteEditalentraemvigorapartirdadatadesuapublicaçãonositedaUFRB.Dê-seciênciaecumpra-se. 


KARINADEOLIVEIRASANTOSCORDEIRO 
PRÓ-REITORADEGRADUAÇÃO 
AssinadoEletronicamenteviaSIPAC 



