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Dispõe sobre as normas e procedimentos para o empréstimo dos
equipamentos tecnológicos aos discentes do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – Campus Alta
Floresta. 

O DIRETOR-GERAL DO CAMPUS ALTA FLORESTA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria IFMT nº 734, de 19.04.2021, publicada no D.O.U. em
20.04.2021, considerando a Política de Assistência Estudantil no IFMT, que define-se “como um conjunto de normas, princípios e diretrizes que
norteiam políticas intersetoriais, programas, projetos e ações institucionais no intuito de garantir o acesso, assegurar condições de permanência
a todos(as) os(as) estudantes, especialmente aos vulneráveis socioeconomicamente, oriundos das políticas afirmativas, pessoas com
deficiência (PcD), indígenas, quilombolas e LGBTQIA+ e o êxito no seu processo formativo” e, dada a necessidade de se estabelecer
procedimentos para empréstimo adequado de equipamentos tecnológicos, disponibilizados aos discentes do Campus,

RESOLVE:

Regulamentar o empréstimo de equipamentos tecnológicos (ETs) aos discentes do IFMT – Campus Alta Floresta nos termos que
se seguem:

Art. 1º.  O IFMT – Campus Alta Floresta promoverá o empréstimo de equipamentos tecnológicos para uso exclusivo do seu
corpo discente, de acordo com a disponibilidade dos mesmos no campus.

Art. 2º. O empréstimo dos equipamentos tecnológicos tem por objetivo disponibilizar recursos tecnológicos aos discentes em
estado de vulnerabilidade socioeconômica para que estes possam ter acesso e efetiva participação às atividades acadêmicas e/ou escolares
mediadas por tecnologias.

§ 1º. O empréstimo do equipamento tecnológico está condicionado ao preenchimento do questionário on-line “Perfil do  Aluno do
IFMT – Campus Alta Floresta''.

§ 2º. o empréstimo do equipamento será realizado por ordem de registro da procura, podendo, excepcionalmente, ser priorizado
o estudante para o qual forem constatados agravantes sociais justificáveis.

Art. 3º. Os equipamentos tecnológicos, serão disponibilizados para uso individual.

Art. 4º.  Os requerimentos poderão ser realizados em qualquer período do ano letivo, em fluxo contínuo, de acordo com a
demanda identificada pela instituição.

Art. 5º. O aluno com a demanda identificada deverá preencher corretamente e assinar o TERMO DE REQUERIMENTO E
COMPROMISSO DE USO DO EQUIPAMENTO TECNOLÓGICO (Anexo I), disponibilizado no site na aba ensino<assistência
estudantil<inclusão digital e/ou no QR Code disponibilizado no grupo de WhatsApp das turmas, e enviar em formato PDF ao e-mail
assistenciaestudantil.alf@ifmt.edu.br.

Art. 6º. O nome do aluno será registrado na lista de empréstimo e este receberá o equipamento de acordo com a disponibilidade,
respeitada a ordem da lista.

Art. 7º. Em caso de desligamento do estudante da Instituição, o mesmo perderá automaticamente o direito ao uso do
equipamento tecnológico e deverá devolvê-lo nas mesmas condições de quando o recebeu, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Art. 8º. O equipamento tecnológico devolvido será disponibilizado para estudantes que aguardam na lista de espera, caso
houver, ou para novos requerimentos.

https://assistenciaestudantil.alf@ifmt.edu.br


Art. 9º. O aluno contemplado com o empréstimo do equipamento tecnológico deverá observar rigorosamente as regras abaixo
elencadas:

I – o discente  é único responsável pela conservação do equipamento, em caso de aluno menor de idade, os pais ou
responsável;

II – o uso do equipamento tecnológico é destinado ao uso pessoal do aluno e exclusivamente em atividades que estejam
relacionados às necessidades cotidianas acadêmicas dos estudantes;

III – não são permitidas trocas de equipamento tecnológico, sendo de uso intransferível e não comercializável;

IV – é de responsabilidade do discente o cuidado e conservação do do equipamento tecnológico, não sendo permitida a colagem
de adesivos, desenhos ou qualquer outra ação que possa danificá-lo;

V – em caso de danos nos equipamentos, o aluno ou responsável deverá providenciar o conserto e comunicar imediatamente à
Coordenação de Assistência Estudantil,  para providências;

VI – em caso de perda ou roubo, o estudante ou responsável deverá restituir o valor do equipamento ao IFMT através de GRU;

VII – o aluno que não tiver mais interesse em utilizar o equipamento tecnológico deverá devolvê-lo no Setor de Assistência
Estudantil nas condições que o recebeu;

VIII – O Setor de Assistência Estudantil encaminhará  o equipamento devolvido à TI do campus para vistoria e procedimentos
cabíveis;

XIV – o estudante deverá sempre zelar pelo bem público, sendo totalmente responsável pela preservação das condições de uso.
Em caso de dano ao patrimônio, o estudante, e os respectivos responsáveis, serão notificados para procederem ao conserto e reparação do
bem danificado.

Art. 10. Em caso de desligamento do discente do IFMT – Campus Alta Floresta, o registro escolar deverá solicitar o Nada Consta
ao Setor de Assistência Estudantil com o objetivo de verificar se o discente procedeu com a devolução do equipamento tecnológico de acordo
com esta Portaria.

Art. 11. Os equipamentos tecnológicos são de propriedade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato
Grosso (IFMT) – Campus Alta Floresta, estando apenas em usufruto pelos alunos.

Art. 12.  O equipamento tecnológico deve ser devolvido ao término de cada ano letivo e solicitado a partir do primeiro dia letivo
do ano posterior, conforme data no Anexo I.

Parágrafo Único. O aluno que não cumprir a data de devolução perderá o direito de uso no ano posterior.

Art. 13. O não cumprimento das normas supracitadas implicará em perda do direito de utilização do equipamento tecnológico por
tempo indeterminado, sendo também o fato comunicado à Direção-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato
Grosso – Campus Alta Floresta, para que sejam tomadas as providências cabíveis.

Art. 14. Casos excepcionais, omissos e as dúvidas surgidas na aplicação desta norma serão resolvidos pelo Diretor-Geral do
IFMT – Campus Alta Floresta.

Art. 15. Esta normatização entra em vigor a partir desta data, revogando as disposições em contrário.

Art. 16. Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Alta Floresta/MT, 29 de setembro de 2022.

MARCOS LUIZ PEIXOTO COSTA
Diretor-Geral do IFMT - Campus Alta Floresta

Portaria IFMT nº 734, 19.04.2021, D.O.U. de 20.04.2021
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ANEXO I

     TERMO DE REQUERIMENTO E RESPONSABILIDADE DE USO DO EQUIPAMENTO TECNOLÓGICO

Por meio deste, o(a) aluno(a) ____________________________________________, portador(a) do CPF _____._____._____-____  turma
___________________________ Alta-Floresta ( ) Paranaíta( ), declara estar ciente de que assumem total responsabilidade sobre o
empréstimo de _____________________________________  pertencente ao IFMT - C a m p u s Alta Floresta, sob patrimônio
__________________________________. O equipamento ficará sob responsabilidade do aluno pelo período de ____/____/______ a 
____/____/______  devendo o mesmo ser devolvido nas condições em que foi retirado, no dia _________________________.

O prazo poderá ser prorrogado se for verificada a necessidade, condicionado à assinatura de novo Termo de Requerimento e Responsabilidade
de Uso do Equipamento Tecnológico.

Local e data: ________________________, ____ de ______________de ______.

_______________________________________________

 Assinatura do Responsável

Carimbo e assinatura do servidor:

Documento assinado eletronicamente por:

Marcos Luiz Peixoto CostaMarcos Luiz Peixoto Costa, DIRETOR GERAL - CD0002 - ALF-DGDIRETOR GERAL - CD0002 - ALF-DG , em 29/09/2022 19:12:54.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 29/09/2022. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifmt.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:
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