
 

EDITAL DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DE IPADS AOS ESTUDANTES SEM 

DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS PARA PARTICIPAÇÃO NAS AULAS REMOTAS.   

 

   O Colégio Santa Luzia, por meio de sua diretoria, na forma da Lei nº 9.870/99 e M.P. nº 

2.173/2001, no uso de suas atribuições regimentais e, em conformidade com a legislação em 

vigor, torna público e estabelece as normas para o edital de concessão de empréstimo de iPads 

aos estudantes sem disponibilidade de equipamentos para participação nas aulas remotas.   

 Iniciativa dar-se-á em razão das determinações divulgadas pelo Governo Municipal, no 

decreto n°16/2021, que suspende as aulas presenciais até dia 03 de abril.  A direção do CSL 

entende as dificuldades de algumas famílias para disponibilizar equipamentos aos filhos e 

garantir-lhes a participação com qualidade das aulas remotas. Diante disso, lança este edital 

direcionado, exclusivamente, aos discentes da Educação Infantil ao Ensino Médio, das unidades 

I e II. 

Das disposições gerais: 

1. O empréstimo de hardware – iPads (8ª geração – 32GB – wi-fi) tem por finalidade 

proporcionar aos (as) estudantes condições de acesso aos meios tecnológicos 

(equipamentos) para realização das atividades remotas do calendário escolar. 

 2. O (A) discente contemplado receberá o iPad enquanto durar o período de suspensão de 

aulas presenciais, previsto até 03/04/2021.  

 3.  Ao término do período de 08/03 a 03/04/2021, o (a) discente que estiver com cessão do 

direito de uso do equipamento, deverá devolvê-lo a uma das unidades do CSL, conforme Termo 

de Cessão.  

 4. A direção da escola poderá prorrogar o período de empréstimo dos iPads. 

 5. Das responsabilidades: o responsável financeiro pelo aluno deverá estar adimplente com 

as mensalidades, taxas escolares e material didático.  

 6. Dos critérios para concessão: estar regularmente matriculado no CSL; família com mais de 

2 filhos; assiduidade nas aulas remotas; necessidade comprovada de uso do equipamento. 

 7. Cronograma 

ETAPA EVENTO DATA 

1 Inscrição  05 a 10/03/2021 

2 Resultado parcial 11/03/2021 

3 Assinatura de termo  12/03/2021 

4 Entrega dos equipamentos 12/03/2021 

5 Devolução dos equipamentos 05/04/2021 

  

 

 8. Da quantidade de equipamentos:  para essa chamada serão destinados 50 (cinquenta) 

iPads. 



 

 9. Da Inscrição: será realizada pelo preenchimento de formulário on-line enviado pela agenda 

on-line. 

 10. Respeitada a ordem de classificação, o (a) discente será convocado(a), para a etapa de 

entrega dos equipamentos e assinatura do termo.  

 11. Serão considerados como critérios de desempate: I. Família com maior número de filhos 

estudando na escola; II. Menor renda familiar bruta mensal per capita. 

 12. Do desligamento: A qualquer tempo, o (a) discente poderá ser desligado (a) do 

empréstimo, nas hipóteses abaixo, devendo devolver o equipamento imediatamente:  

  12.1 - Por solicitação do discente, com apresentação do Termo de Desistência formalizado 

junto à escola;  

  12.2 – Com o desligamento, trancamento de matrícula, transferência compulsória, 

abandono, cancelamento espontâneo; 

 13. Da posse e devolução do equipamento:  

  13.1 Ao receber o equipamento, o (a) responsável financeiro pelo discente assume total 

responsabilidade sobre a sua posse, sendo o responsável pelo uso adequado e guarda, devendo 

comunicar imediatamente à escola qualquer ocorrência que impossibilite o uso.  

  13.2 Encerrado o período de empréstimo o (a) responsável pelo discente deverá devolver 

o equipamento imediatamente, recebendo comprovante de quitação.  

  13.3 Após 07 (sete) dias úteis, a contar do prazo de encerramento do período de 

empréstimo o (a) responsável pelo (a) discente que não devolver o equipamento, será 

considerado inadimplente e será inscrito nos órgãos de proteção ao crédito SPC, SERASA e 

protestado em cartório.    

Acredita-se na parceria família/escola e na soma de esforços para garantir a qualidade do serviço 

prestado pelo CSL à todas as famílias. 
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