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ADITIVO Nº 01 

 

EDITAL Nº 07/2020 – PRAEC/UFPI 

AUXÍLIO INCLUSÃO DIGITAL – MODALIDADE I: INTERNET. 

 

A Pró-Reitora de Assuntos Estudantis e Comunitários (PRAEC) por meio 
da Coordenação de Assistência Comunitários, no uso de suas atribuições legais: 
 
RESOLVE: 
 

a) Alterar o disposto no item 5.1.2 do Edital, que passa a ter a seguinte 
redação: 

 

“5.1.2 Não podem concorrer a este edital: estudantes portadores de 

diploma de curso superior, estudantes vinculados/as aos cursos de Educação à 

Distância; estudantes de outras instituições que estão em processo de 

intercâmbio na UFPI e estudantes vinculados/as aos programas de pós-

graduação.”  

 

b) Alterar o disposto no item 6.1 do Edital, que passa a ter a seguinte 
redação: 

“6.1.1 As inscrições serão realizadas respeitando os cronogramas 

estabelecidos neste edital, por meio exclusivo do sistema online SINAE, 

disponível no endereço eletrônico https://nae.ufpi.br. O/A estudante deverá 

acessar o sistema online utilizando o Usuário e a Senha do SIGAA em 1 (uma) 

das modalidades descritas a seguir: 

http://www.ufpi.br/praec#_blank
mailto:ses.praec@ufpi.edu.br#_blank
https://nae.ufpi.br/


 Categoria A: inscrição de alunos que possuem deferimento de 

análise socioeconômica no sistema SINAE (análises realizadas a 

partir de 2019): para efeitos de classificação será utilizada a renda 

per capita mais recente (última análise socioeconômica deferida no 

SINAE). Acessar o menu “Inscrever-se” – optar pelo Auxílio 

Inclusão Digital- AID – Edital 7. No campo “Documentação do/a 

candidato” não é necessário anexar documentação 

socioeconômica (só para quem já possui deferimento no sistema 

SINAE), o candidato deve salvar e seguir para o item 

“Questionário” de preenchimento obrigatório.  

 Categoria B: nova submissão de avaliação socioeconômica 

(alunos que não possuem análise prévia no sistema SINAE): nessa 

categoria é necessário realizar análise socioeconômica completa 

(preencher o questionário socioeconômico disponível no sistema, 

e anexar obrigatoriamente toda a documentação socioeconômica 

de acordo com Anexo I deste edital). 

Parágrafo único: Os/as estudantes que já foram atendidos no Edital 

Simplificado Nº 04 não precisam realizar nova inscrição no presente edital. 

Conforme item 7.8 do Edital Nº 04 da PRAEC, com o retorno do calendário 20.1, 

os estudantes matriculados no 20.1 já atendidos com o AID e que cursaram o 

período 20.3, terão o benefício renovado.” 

 

c) Alterar o disposto no item 7.1 do Edital, que passa a ter a seguinte 
redação: 

 

7.1 São motivos para o indeferimento do pleito: 

7.1.1 Deixar de anexar, no preenchimento do questionário 

socioeconômico online (https://nae.ufpi.br), documento exigido para 

comprovação das situações informadas na inscrição (estudantes que não 

possuem deferimento no SINAE, inscrição na categoria B) e/ou deixar de 

responder o item “questionário” no SINAE e/ou deixar de informar a conta 

corrente nominal (preenchimento “dados bancários” no menu do SINAE). 

7.1.2 Apresentar informação ou documentação incompleta, contraditória, 



rasurada, ilegível, falsa e/ou que não comprove a situação declarada no 

questionário socioeconômico online (estudantes que não possuem deferimento 

no SINAE, inscrição na categoria B). Nesse caso, o/a estudante assume toda a 

responsabilidade de quaisquer prejuízos na análise da sua solicitação.” 

 

Teresina, 13 de agosto de 2020. 

 

 

________________________________________ 
Profa. Drª. Josie Haydée Lima Ferreira Paranaguá 

Coordenador de Assistência Comunitária 
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Pró-Reitora de Assuntos Estudantis e Comunitários/UFPI 
 


