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A Pró-Reitoria de Ensino da Uergs (Proens) lançou na segunda-feira, dia 21 de março de

2022, o Edital para doação de computadores aos(às) estudantes de graduação da

Universidade que não disponham de equipamentos para estudar.

Serão doados 128 kits compostos por um microcomputador, um monitor LCD, um teclado

e um mouse. As inscrições estarão abertas das 9h do dia 22 de março às 18h do dia 4 de

abril e devem ser feitas pelo Portal do Aluno.

Dos 128 kits, será reservado um percentual para pessoas que se declararam pretas ou

pardas, indígenas e pessoas com deficiência e que estejam cadastradas na Universidade

como hipossuficientes.

A cota será de 10% do total de itens para cada grupo, além da reserva de 40% aos(às)

acadêmicos(as) que tenham ingressado na Uergs por hipossuficiência. Os demais 30%

dos kits serão sorteados entre estudantes cadastrados por ampla concorrência.

As pessoas contempladas serão definidas mediante sorteios públicos que ocorrerão em

transmissão ao vivo no canal institucional da Uergs no Youtube, no dia 11 de abril, às 9h,

para o grupo de estudantes autodeclarados pretos ou pardos, indígenas e pessoas com

deficiência cadastrados(as) como hipossuficientes; às 10h, para acadêmicos(as)

ingressantes na Uergs com hipossuficiência e os demais não contemplados

anteriormente; e, às 11h, será o sorteio do grupo ampla concorrência. Além das 128

pessoas, serão sorteadas mais 30 para composição de uma lista de suplentes,

respeitando a ordem do sorteio.

Os kits serão entregues nas unidades universitárias a partir de 25 de abril de 2022 e as

pessoas sorteadas deverão estar atentas ao prazo limite de retirada.

Em caso de dúvidas, o(a) acadêmico(a) deverá entrar em contato, por e-mail, com sua

respectiva Unidade Universitária.

https://www.portaldecamaqua.com.br/noticias/44585/edital-de-doacao-de-computadores-a-estudantes-de-graduacao-da-uergs.html
https://www.portaldecamaqua.com.br/noticias/44585/edital-de-doacao-de-computadores-a-estudantes-de-graduacao-da-uergs.html

