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8ª CHAMADA 

CRONOGRAMA E ORIENTAÇÕES PARA A RETIRADA DOS KITS DE EQUIPAMENTOS DE 

INFORMÁTICA EM CONFORMIDADE COM O EDITAL 05/CA/2021 DE 11 DE FEVEREIRO 

DE 2021 

 

No dia 12 de JULHO de 2021, segunda-feira, serão realizadas as entregas dos 

equipamentos de informática, na modalidade de empréstimos, aos estudantes que 

solicitaram ao Programa de Apoio Emergencial de Acesso a Equipamentos de Informática – 

Edital 05/CA/2021. Os kits de computadores, compostos por um monitor, teclado, mouse, 

CPU e cabos, todos com número de patrimônio da universidade, serão entregues 

conforme cronograma a seguir: 

Período 12/07/2021 
Segunda- Feira 

Vespertino 
 

 

13h30 às 17h30 Alunos dos Anos Iniciais 
Alunos do Ensino Médio 

 

Local: Colégio de Aplicação.  

Responsável: Assistente Social Corina 

 

 Alunos Contemplados: 

Matrícula Ano Segmento 

100106 
3º A ENSINO 
MÉDIO 

Ensino Médio 

210022 3º ANO B Anos Iniciais 

190051 3º ANO A Anos Iniciais 

210021 1º ANO A Anos Iniciais 
 

 

Orientações: 

Caso você tenha viajado nos últimos 14 dias recomendamos que aguarde o 

mesmo período em quarentena antes de ir retirar os equipamentos. 



 
 

  

 

 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

COLÉGIO DE APLICAÇÃO 

 

Se você apresentar algum tipo de sintoma abaixo ou tenha entrado em contato 

com alguém com esses sintomas nos últimos 14 dias comunique o Serviço de 

Enfermagem (enfermagem.ca@contato.ufsc.br). Recomendamos que entre em contato 

com o Alô Floripa: 080033332333 ou acesse o link: https://alosaudefloripa.com.br para 

obter informações sobre os procedimentos para investigação para Covid-19. 

Sintomas para caso suspeito para Covid-19: 

• Tosse; 

• Febre; 

• Coriza; 

• Dor de Garganta; 

• Dificuldade para respirar. 

Caso enquadre-se em alguns desses itens acima, pedimos que não vá até a 

UFSC retirar os equipamentos!  

Para retirar o Kit de Equipamentos de Informática: 

• É obrigatório o uso de máscara (de pano ou cirúrgica descartável). Ela 

deve cobrir seu nariz, boca e queixo. Evite tocar na máscara após tocar 

nas superfícies. Ela deve ser trocada a cada duas horas; 

• Quando vier para a UFSC, evite passar em locais com grande circulação 

de pessoas antes; 

• Evite trazer outros familiares, principalmente crianças; 

• A instituição disponibilizará álcool gel 70% para realização de assepsia das 

mãos; 

• Uma distância segura deve ser mantida, pelo menos um metro e meio 

entre servidores e familiares; 

• Respeite o distanciamento sinalizado por faixas no chão; 

• O responsável legal deverá conferir os equipamentos e assinar o termo 

de responsabilidade, conforme previsto no Edital 05/CA/2021; 

• Deve ser apresentado um documento legível que comprove ser o 

representante legal da criança e/ou adolescente; 

• Caso você possua um meio de transporte próprio, ou possa conseguir 

uma carona com alguém, recomendamos, para transportar os 

equipamentos; 

• Ao chegar em casa higienize suas mãos e a embalagem externa do kit com 

água e sabão ou álcool 70% para maior segurança. 

 

mailto:enfermagem.ca@contato.ufsc.br
https://alosaudefloripa.com.br/
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Dúvidas contate o setor de serviço social no e-mail: 

servicosocial.ca@contato.ufsc.br  

Atenciosamente, 

Equipe de Serviço Social e Direção Geral do CA 

mailto:servicosocial.ca@contato.ufsc.br

