
 
 

2º COMUNICADO – PRESTAÇÃO DE CONTAS 
AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO E PACOTE DE 

INTERNET 
 

O Departamento de Ações Comunitárias e Estudantis – DACE, no uso de suas atribuições e 
considerando o primeiro comunicado publicado na página da UNIFAP/PROEAC no dia 03 agosto e 
a recomendação do Relatório AUDINT N°. 2021002 vem a publico informar aos discentes 
contemplados no Edital 02/2020/DACE/PROEAC/UNIFAP de auxílio financeiro para Aquisição de 
Equipamento Eletrônico e Pacote de internet campi: Marco Zero (Macapá), Santana, Mazagão, 
Binacional (Oiapoque), que: 

1- O prazo para prestar conta, inicialmente previsto até o dia 08/09/2021, será prorrogado 
até o dia 08/10/2021;  
2- A prestação de contas deverá ser realizada através de chamado no GLPI direcionado ao 
DACE, com apresentação de ambos os comprovantes abaixo, em ÚNICO PDF, devendo constar 
nome e CPF do discente contemplado: 

a) Nota Fiscal da aquisição do equipamento eletrônico;  
b) Contrato da operadora que fornece o pacote de internet.  

3- Não apresentar os comprovantes para prestação de contas gera impedimento de outorgar 
grau pelo discente.  

Observações para situações excepcionais: 

1- Aos discentes que obtiveram equipamento de terceiros, deverão apresentar Nota Fiscal 
autenticada em cartório indicando a transferência constando no documento nome e CPF do 
discente contemplado.   
2- Aos que optaram em dividir o Pacote de internet, devido imposição das operadoras em 
somente firmar contrato de 12 meses, poderão apresentar em ÚNICO PDF: 

a) Contrato em nome de terceiros e Declaração do responsável pelo contrato, autenticado 
em cartório, indicando o compartilhamento do uso da internet para fins educacionais contendo 
no documento nome e CPF do discente contemplado. 
3- Reiteramos que a apresentação dos documentos nas situações excepcionais não exime o 
discente de apresentar sempre a Nota Fiscal e Contrato (considerando as situações mencionadas). 
 
Com o término do semestre acadêmico previsto para o dia 28 de Setembro de 2021, o prazo aqui 
prorrogado será o último para a devida manifestação e que eventuais dúvidas os discentes 
poderão consultar o edital ou abrir chamado via GLPI. 

 

Macapá, 28 de Setembro de 2021. 


