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EDITAL CEAD N.º 06/2022 – “AUXÍLIO FINANCEIRO A ALUNOS – INCLUSÃO 
DIGITAL” 

 
Dispõe sobre o processo de seleção de candidatos para 
receberem o “Auxílio Financeiro a Alunos – Inclusão 
digital” para participação no Seminário CEAD/UFOP 
Tecnologia e Educação Inclusiva: desafios na 
sociedade contemporânea (OnLine), com recurso da 
Emenda Parlamentar nº 4064006. 

 
A Diretora do Centro de Educação Aberta e a Distância (CEAD) da Universidade 
Federal de Ouro Preto (UFOP), torna público o presente Edital, que dispõe sobre a 
abertura do processo de seleção para concessão de auxílio financeiro, a título de 
incentivo de participação no evento on-line, Seminário CEAD/UFOP Tecnologia e 
Educação Inclusiva: desafios na sociedade contemporânea, visando incentivar e 
fortalecer a inclusão digital. 

 

1. FINALIDADE E PÚBLICO ALVO 
 

O presente edital tem por finalidade realizar o processo de seleção de candidatos 
para receberem auxílio financeiro – inclusão digital, de modo a proporcionar ao 
estudante condições necessárias para participar do Seminário CEAD/UFOP 
Tecnologia e Educação Inclusiva: desafios na sociedade contemporânea. Essa 
atividade contribuirá no desenvolvimento do seu processo formativo. O auxílio 
financeiro, aqui denominado “Inclusão digital para participação em evento” será 
oferecido aos estudantes matriculados nos cursos de Graduação do Centro de 
Educação Aberta e a Distância (CEAD), da Universidade Federal de Ouro Preto 
(UFOP), a título de incentivo à participação em evento on-line, com a realização de 
palestras que tem como eixo central a temática Inclusão (ANEXO I). 

 
1.1. O público-alvo são estudantes, regularmente matriculados nos cursos de 
graduação, do CEAD/UFOP. 

 
1.2. Os alunos beneficiados farão jus, ao auxílio financeiro no valor de R$ 250,00 
(duzentos e cinquenta reais), que será pago em cota única. 

 
2. BENEFÍCIOS 

 
2.1 O presente edital disponibiliza o auxílio financeiro, por meio do recebimento 
do valor conforme disposto no item 1.2. 

 
2.2 O auxílio financeiro será disponibilizado na conta bancária do aluno. 

 
2.3 O estudante selecionado receberá o valor destinado conforme conta bancária 
cadastrada no sistema Minha UFOP. 
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3. CONDIÇÕES DE ACESSO 

 
3.1 Estarão aptos a participarem deste edital os estudantes que atenderem aos 
seguintes requisitos: 

 

 Ser estudante regularmente matriculado em curso de graduação do Centro de 
Educação Aberta e a Distância/UFOP . 

 

 Ter Rendimento Semestral Global (RSG) com coeficiente maior ou igual a 6,0 
(seis). 

 

 Não estar em situação de trancamento ou afastamento especial. 
 

 Ter disponibilidade para participar das palestras que serão realizadas no 
Seminário CEAD/UFOP - Tecnologia e Educação Inclusiva: desafios na sociedade 
contemporânea. 

 
4. DO QUANTITATIVO, DA CARGA HORÁRIA, DO NÚMERO DE PARCELA E DO 
VALOR. 

 

Modalidade Quantitativo Número de 

parcela 

valor (R$) 

Auxílio 

financeiro a 

alunos 

388 Cota única R$250,00 

 
4.1 Serão ofertados 388 auxílios, assim distribuídos: 

 

Curso Número de auxílio 

Bacharelado em Administração Pública 116 

Licenciatura em Geografia 90 

Licenciatura em Matemática 92 

Licenciatura em Pedagogia 90 

 
Observação: Caso alguns dos cursos listados no quadro acima, apresente um 
número inferior de estudantes aptos a receberem o benefício, a quantidade de 
auxílios poderá ser redistribuída. 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA 

Campus Universitário, S / N.º – Morro do Cruzeiro – CEP 35400-000 – Ouro Preto, MG – Brasil 
www.cead.ufop.br | cead@ufop.edu.br | +55 (31) 3559-1355 | 

 

 

 

 

5 INSCRIÇÕES E SELEÇÃO DOS ESTUDANTES 
 

5.1 As inscrições são gratuitas e serão realizadas exclusivamente pela internet, 
através do formulário disponível no link: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqbYvZGtwssXF5wntA7DlHN_ACNEymt_8P
GS-1P9ekVBiEDQ/viewform 

5.2 O acesso ao formulário de inscrição, para a participação neste edital, é 
exclusivamente pelo e-mail institucional do estudante(@aluno.ufop.edu.br). 

 

5.3 O período de inscrição será de 10/05/2022 a 16/05/2022 

 

5.4 É de responsabilidade do estudante a indicação correta de todos os dados 
solicitados no formulário de inscrição. Somente serão considerados inscritos 
para os fins deste edital o estudante que no formulário citado no item 5.1 
assinalar como resposta a questão 2 a alternativa “Estudante do CEAD” e 
realizar o correto preenchimento de todo o formulário. 

 

5.5 Os procedimentos referentes ao sorteio (divulgação de Comissão, 
procedimentos/critérios adotados, datas e divulgação dos resultados) serão 
informados no site do CEAD www.cead.ufop.br . 

 
 

6. DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR 

 
6.1 Após a verificação do cumprimento das exigências e classificação dos 
aprovados, o valor referente ao auxílio será disponibilizado na conta bancária 
cadastrada no sistema Minha UFOP. 

 
 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

8.1. O CEAD reserva-se no direito de realizar procedimentos cabíveis para 
averiguar informações prestadas pelos estudantes constantes no processo de 
inscrição, e indeferi-las sumariamente em caso de divergências. 

 
8.2. É de responsabilidade do estudante acompanhar o site www.cead.ufop.br 
esuas publicações durante a vigência deste edital. 

 
8.3. É de   responsabilidade   do   estudante   manter   seus   dados   cadastrais 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqbYvZGtwssXF5wntA7DlHN_ACNEymt_8PGS-1P9ekVBiEDQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqbYvZGtwssXF5wntA7DlHN_ACNEymt_8PGS-1P9ekVBiEDQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqbYvZGtwssXF5wntA7DlHN_ACNEymt_8PGS-1P9ekVBiEDQ/viewform
http://www.cead.ufop.br/
http://www.cead.ufop.br/
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atualizados no sistema MinhaUFOP. 
 

8.4. O CEAD manterá atendimento para tirar dúvidas por meio do e-mail 
cead@ufop.edu.br. 

 

8.5. O ato da inscrição no presente edital gera presunção de que o 
estudante conhece as exigências do presente edital e que aceita todos os 
termos e condições nele constantes, não podendo invocar seu 
desconhecimento a qualquer titulo. 

 

8.6. Todos os procedimentos, datas e resultados serão estabelecidos pela 
Comissão responsável pelo sorteio, nomeada em portaria própria que será 
divulgada no site www.cead.ufop.br . 

 
 

 

Ouro Preto, 10 de maio de 2022 
 
 
 
 
 

Assinado de forma digital por KATIA 

KATIA GARDENIA HENRIQUE GARDENIA HENRIQUE DA 

DA ROCHA:86785290678 ROCHA:86785290678 
Dados: 2022.05.10 20:20:25 -03'00' 

Profª. Drª. Kátia Gardênia Henrique da Rocha 
Diretora do Centro de Educação Aberta e a Distância 

Universidade Federal de Ouro Preto 

mailto:cead@ufop.edu.br
http://www.cead.ufop.br/
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ANEXO I 
 

Seminário CEAD/UFOP - Tecnologia e Educação Inclusiva: desafios na 
sociedade contemporânea 

 
Descrição do evento: Seminário on-line 

Carga horária: 09h 

Ação: Realização de palestras com a temática transversal que tem como eixo central 
a inclusão 

 
Data de inicio: 17/05/2022 
Data de término: 20/05/2022 

 
17/05 - Horário: 19:00 às 21:30 

 

Abertura 
 
Palestra: Direitos socioambientais no Brasil: dilemas e desafios para a Administração 
Pública 

 
18/05 - Horário: 19:00 às 21:00 

 
Palestra: Educação Matemática: Em busca de práticas inclusivas direcionadas para 
a paz, a diversidade e a justiça social 

 
19/05 - Horário: 19:00 às 21:00 

 
Palestra: A inclusão educacional e ensino superior: fundamentos políticos e 
filosóficos 

 
20/05 - Horário: 19:00 às 21:30 

 
Palestra: Educação como Direito Social 
Encerramento 


