
 
NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL – NAE 

Colégio Universitário – COLUN/UFMA 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO E ADESÃO DO AUXÍLIO CONEXÃO (EDITAL Nº 01/2020) 

 

Eu,____________________________________________________________________, registrado(a) no CPF sob 

número _____._____._____-___, residente no endereço ______________________________________ 

_______________________________________________________________, na cidade de __________________ 

_______________________, CEP _______-____, Tel. para contato: (___) _______-______, regularmente matriculado 

Curso Técnico em Enfermagem, declaro estar ciente das disposições e compromissos para adesão ao Auxílio Conexão – 

acesso à internet, nos termos do Edital COLUN/UFMA Nº 01/2020, os quais me comprometo a cumprir integralmente. 

1. Estou ciente que o Auxílio Conexão, é uma modalidade de assistência estudantil de caráter emergencial que visa 

conceder pacote de dados móveis para alunos da Universidade Federal do Maranhão em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica (com renda familiar per capita menor ou igual a um salário mínimo e meio - R$ 1.567,50). 

2. Estou ciente de que a concessão do pacote de dados segue o cronograma da contratação emergencial de pacote de dados 

móveis do Serviço Móvel Pessoal da Rede Nacional de Pesquisa (RNP) em convênio com a UFMA. 

3. Declaro que atualmente o aluno não possui acesso à internet que permita participação regular nas atividades letivas não 

presenciais do COLUN e que não disponho de condições financeiras para custear plano de dados ou contrato com empresa 

provedora de internet. 

4. Estou ciente que o chip telefônico concedido pela UFMA deverá ser utilizado exclusivamente para o acesso e 

participação continuada nas atividades escolares não presenciais do COLUN, decorrente das medidas de controle da 

pandemia do novo coronavírus (Covid-19). 

5. Responsabilizo-me, em caso de trancamento de matrícula ou transferência, a devolver o chip telefônico. 

6. Estou ciente de que o uso inadequado do pacote de dados poderá acarretar a suspensão da concessão do auxílio. 

7. Ao assinar este termo de compromisso declaro ciência e concordância com a concessão do Auxílio Conexão e, se 

convocado, comprometo-me a prestar informações sobre minha situação social e a apresentar documentação 

comprobatória de renda familiar bruta, nos termos do Edital COLUN/UFMA Nº 01/2020. 

 

Assino o presente termo afirmando ter ciência de que a constatação de fraude ou omissão nas informações declaradas 

acarreta cancelamento do auxílio e a responsabilização por falsas informações prestadas.  

 

 

São Luís - MA, _______ de outubro de 2020. 

 

 

______________________________________________________________________ 

Assinatura e RG do Estudante 

 


