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INSTRUÇÃO OPERACIONAL 001/20 – AQUISIÇÃO DE PACOTE DE DADOS E DO NOTEBOOK -  

 

Caros(as) estudantes pontos importantes a destacar no edital 029/20 

Primeiramente pedimos que leiam atentamente o edital 029/2020 de 14/08/20. Disponível em 

https://portal.utfpr.edu.br/editais/assessoria-estudantil/reitoria/processo-de-concessao-de-

bolsas-de-inclusao-digital-para-apoio-a-participacao-de-estudantes-nas-adnps 

 

1) CONTRATAÇÃO DO PACOTE DE DADOS 

 

a) CUIDADO – Procure, preferencialmente, os serviços de acesso à internet na modalidade 

pré-pago, pois, não exigem fidelização. Ou contrate um pacote pós-pago que não exija 

fidelização ou um serviço de internet a cabo que não tenha fidelização. Porém, para este 

último não há previsão de orçamento no edital, para cobrir a taxa de instalação e tão 

pouco para pagamento de multa por quebra de contrato antes do período de carência. 

Mas, havendo impossibilidade de utilizar o serviço de telefonia móvel você poderá 

contratar um serviço a cabo, mas atente para os cuidados anteriores.  

 

b) Preocupe-se em receber o contrato de prestação de serviços de internet da operadora 

escolhida ou disponível na sua região, pois, você precisa enviá-lo a UTFPR. Para isso 

solicite o contrato e sempre apanhe os protocolos de atendimentos da companhia que 

você escolheu, pois, estes protocolos servirão como prova de suas solicitações junto as 

estas empresas. O contrato de prestação de serviço deve estar em seu nome com data 

posterior à da publicação do resultado do edital que foi 24/08/2020. 

 

c) No primeiro mês você receberá um valor de R$100,00 e se o pacote contratado por 

você, tiver um valor inferior o saldo deve ser devolvido a UTFPR. Haverá instruções para 

você fazer isto à medida que recebamos o contrato de prestação de serviço contratado 

por você. 

 

d) Nos próximos meses a UTFPR reajustará o valor repassado considerando o valor 

informado em seu contrato, para evitar devoluções futuras. 

 

e) Você poderá contratar um serviço de acesso à internet com valor superior aos R$100,00, 

porém, ao fazer isso você deve enviar comunicado informando que está ciente de que 

os valores superiores serão pagos por sua livre e espontânea vontade desobrigando a 

UTFPR por qualquer desembolso, ônus ou encargo por esta atitude. 

 

f) O contrato de prestação de serviço de telefonia (do pacote de dados) e o comprovante 

de pagamento mensal devem ser enviados a um dos e-mails, no quadro 1, 

correspondentes ao seu campus. Por exemplo, se você é de Apucarana vai utilizar o e-

mail da primeira linha do quadro seguinte. 

 

g) Sobre o comprovante de pagamento serão aceitos recibos e/ou extratos bancários onde 

constem o débito do valor contratado. Outras formas de comprovação devem ser 

submetidas à apreciação da Universidade para avaliação e validação, porém reserva-se 

https://portal.utfpr.edu.br/editais/assessoria-estudantil/reitoria/processo-de-concessao-de-bolsas-de-inclusao-digital-para-apoio-a-participacao-de-estudantes-nas-adnps
https://portal.utfpr.edu.br/editais/assessoria-estudantil/reitoria/processo-de-concessao-de-bolsas-de-inclusao-digital-para-apoio-a-participacao-de-estudantes-nas-adnps


2 
 

Instrução operacional 001/20 – aquisição de pacote de dados e do notebook – Versão 1 de 09/09/2020 - Edital 
029/20 – Processo de concessão de bolsas de inclusão digital para apoio à participação de estudantes nas ADNPS  

o direito da UTFPR em não aceitar outras formas de comprovação além daquelas já 

especificadas. 

Quadro 1 – E-mails para envio de documentos 

Campus e-mail 

Apucarana (AP) edital_02920-ap@utfpr.edu.br 

Campo Mourão (CM) edital_02920-cm@utfpr.edu.br 

Cornélio Procópio (CP) edital_02920-cp@utfpr.edu.br 

Curitiba (CT) edital_02920-ct@utfpr.edu.br 

Dois Vizinhos (DV) edital_02920-dv@utfpr.edu.br 

Francisco Beltrão (FB) edital_02920-fb@utfpr.edu.br 

Guarapuava (GP) edital_02920-gp@utfpr.edu.br 

Londrina (LD) edital_02920-ld@utfpr.edu.br 

Medianeira (MD) edital_02920-md@utfpr.edu.br 

Pato Branco (PB) edital_02920-pb@utfpr.edu.br 

Ponta Grossa (PG) edital_02920-pg@utfpr.edu.br 

Santa Helena (SH) edital_02920-sh@utfpr.edu.br 

Toledo edital_02920-td@utfpr.edu.br 

 
 

 

i) Havendo a necessidade de emissão de uma guia de recolhimento da união( GRU) para 

devolução de saldos ou dos valores integrais recebidos, você deve solicitar a diretoria de 

graduação de seu campus a orientação sobre a emissão da  GRU nos e-mails indicados no quadro 

1 anterior. 

j)As GRUs somente podem ser pagas no Banco do Brasil, porém a administração financeira do  

governo federal em caráter excepcional, está permitindo que em terminais simples de 

autoatendimento do Banco do Brasil você pode pagar a GRU com cartão de débito de outros 

Bancos de acordo com o seguinte procedimento:  

ESTA SOLUCAO ESTARA DISPONIVEL APENAS ENQUANTO DURAREM AS RESTRICOES DE ATENDIMENTO POR CONTA 

DAS ACOES PARA EVITAR A PROPAGACAO DA COVID-19. 

SEGUE O PASSO-A-PASSO PARA DIVULGACAO DAS UGS AOS CONTRIBUINTES: 

1. CLIENTE DE OUTRO BANCO INSERE SEU CARTAO COM FUNCAO DEBITO ATIVA; 

2. SELECIONA A OPCAO DE PAGAMENTO; 

3. SELECIONA A OPCAO DE PAGAMENTO DE CONTAS; 

4. POSICIONA O DOCUMENTO PARA LEITURA DO CODIGO DE BARRAS OU DIGITADOS  DADOS; 

5. INFORMA O CPF E O TELEFONE PARA CONTATO; 

6. REGISTRA O PAGAMENTO E RECEBE O COMPROVANTE (O PAGAMENTO SOMENTE EH 

EFETUADO APOS A EMISSAO DO COMPROVANTE). 

O PASSO-A-PASSO ESTA DISPONIVEL EM: 

HTTPS://WWW.GOV.BR/TESOURONACIONAL/PT-BR/GRU-E-PAG-TESOURO 

Na sequência disponbilizamos o fluxograma do processo 
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2) AQUISIÇÃO DO NOTEBOOK 
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Reiteramos que você primeiramente antes de realizar o pedido de compra do notebook leia 

atentamente o edital 029/20 de 14/08/2020, disponível neste link 

https://portal.utfpr.edu.br/editais/assessoria-estudantil/reitoria/processo-de-concessao-de-

bolsas-de-inclusao-digital-para-apoio-a-participacao-de-estudantes-nas-adnps 

 

a) O computador deve ser comprado segundo as especificações. Lembre-se precisa ser 

novo e a nota fiscal deve estar em seu nome e enviada à UTFPR para o e-mail que 

corresponda ao do seu campus disponível no quadro 1 da página dois (2) deste 

documento. 

 

b) Recomenda-se que o equipamento tenha pelo menos 4GB de RAM. Mesmo para o 

monitor de 11,6”. 

 

c) Lembre-se este computador não é uma doação, mas sim um empréstimo e, ele deve ser 

devolvido a UTFPR. Quando terminar as ADNPs você deve aguardar as orientações da 

PROGRAD para efetuar a devolução do equipamento à DIrgrad do seu campus; 

 

d) Não há exigência quanto ao tipo de sistema operacional embarcado. Normalmente 

vocês encontrarão equipamentos com o Windows 10, o Linux ou o Chrome O.S(da 

google). 

 

e) A Microsoft agora fornece o office 365 A1 gratuitamente para instituições de ensino, 

criamos a página de instrução para alunos e servidores acessarem por meio do e-mail 

institucional @utfpr.edu.br / @alunos.utfpr.edu.br. 

http://portal.utfpr.edu.br/alunos/servicos/TI/microsoft/office-365 

Este é um serviço em nuvem e os programas não são instalados nas máquinas 

f) Para o sistema Linux normalmente o pacote Open office, Libre Office ou Office livre vem 

instalado tanto quanto o navegador Firefox .  Se não estiver instalado acesse o 

https://pt-br.libreoffice.org/ajuda/instrucoes-de-instalacao/linux/ e busque o 

procedimento de instalação 

g) Mais dúvidas sobre os programas que podem substituir o pacote office acesse este 

artigo 

https://www.tecmundo.com.br/office/102412-11-programas-gratuitos-substituir-

pacote-office-completo.htm 

h) Antes de comprar o notebook que atende as especificações veja os comentários dos 

compradores são importantes para ver se o produto atende as necessidades. 

i) Utilize a opção de pagamento a vista com boleto que em muitas vezes se consegue 

descontos que viabilizam a compra de modelos de melhor configuração; 

 

 

https://portal.utfpr.edu.br/editais/assessoria-estudantil/reitoria/processo-de-concessao-de-bolsas-de-inclusao-digital-para-apoio-a-participacao-de-estudantes-nas-adnps
https://portal.utfpr.edu.br/editais/assessoria-estudantil/reitoria/processo-de-concessao-de-bolsas-de-inclusao-digital-para-apoio-a-participacao-de-estudantes-nas-adnps
http://portal.utfpr.edu.br/alunos/servicos/TI/microsoft/office-365
https://pt-br.libreoffice.org/ajuda/instrucoes-de-instalacao/linux/
https://www.tecmundo.com.br/office/102412-11-programas-gratuitos-substituir-pacote-office-completo.htm
https://www.tecmundo.com.br/office/102412-11-programas-gratuitos-substituir-pacote-office-completo.htm
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j) Cuidados para a emissão da nota fiscal: 

No momento da compra solicite a emissão NOTA FISCAL , pois, não serão aceitos cupons 

eletrônicos. A nota fiscal deve ser emitida em seu nome com o seu CPF. Havendo alguma 

impossibilidade de que você não possa comprar em seu nome deve enviar justificativa por 

escrito à UTFPR, acompanhada dos documentos comprobatórios, explicando o ocorrido. 

Mesmo assim reserva-se o direito a UTFPR em não aceitar esta justificativa. 

Solicite que a Nota fiscal contenha a identificação do modelo e o número de série do produto 

juntamente com as especificações e os acessórios que o acompanham. Não sendo possível o 

atendimento total ou parcial desta solicitação, peça que a empresa acrescente um 

documento complementar com as informações que, por algum motivo, não constam da nota 

fiscal eletrônica. Não havendo resposta da empresa vendedora apresente uma justificativa 

por escrito do não cumprimento parcial ou integral do solicitado. Sempre exija da empresa 

vendedora o número do protocolo de atendimento das suas solicitações. 

k)Havendo a necessidade de emissão de uma guia de recolhimento da união( GRU) para 

devolução de saldos ou dos valores integrais recebidos, você deve solicitar a diretoria de 

graduação de seu campus a orientação sobre a emissão da  GRU nos e-mails indicados no quadro 

1 anterior. 

l)As GRUs somente podem ser pagas no Banco do Brasil, porém a administração financeira do  

governo federal em caráter excepcional, está permitindo que em terminais simples de 

autoatendimento do Banco do Brasil você pode pagar a GRU com cartão de débito de outros 

Bancos de acordo com o seguinte procedimento:  

ESTA SOLUCAO ESTARA DISPONIVEL APENAS ENQUANTO DURAREM AS RESTRICOES DE ATENDIMENTO POR CONTA 

DAS ACOES PARA EVITAR A PROPAGACAO DA COVID-19. 

SEGUE O PASSO-A-PASSO PARA DIVULGACAO DAS UGS AOS CONTRIBUINTES: 

1. CLIENTE DE OUTRO BANCO INSERE SEU CARTAO COM FUNCAO DEBITO ATIVA; 

2. SELECIONA A OPCAO DE PAGAMENTO; 

3. SELECIONA A OPCAO DE PAGAMENTO DE CONTAS; 

4. POSICIONA O DOCUMENTO PARA LEITURA DO CODIGO DE BARRAS OU DIGITADOS  DADOS; 

5. INFORMA O CPF E O TELEFONE PARA CONTATO; 

6. REGISTRA O PAGAMENTO E RECEBE O COMPROVANTE (O PAGAMENTO SOMENTE EH 

EFETUADO APOS A EMISSAO DO COMPROVANTE). 

O PASSO-A-PASSO ESTA DISPONIVEL EM: 

HTTPS://WWW.GOV.BR/TESOURONACIONAL/PT-BR/GRU-E-PAG-TESOURO 

 

Na sequência apresentamos o fluxograma de compra do notebook 
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