
 

RESOLUÇÃOAPM Nº 01/2020 – Critérios de Distribuição de equipamentos laptops, doados pela Empresa 
Prime Sistemas de Atendimento ao Consumidor Ltda. à Associação de Pais e Mestres do Cotuca, em 
cumprimento à clausula segunda do Termo de doação Anexo. 
 
1. OBJETIVOS 
Esta resolução tem como objetivo informar os critérios adotados pela Associação de Pais e Mestres do 
Cotuca para a distribuição de vinte laptops doados pela empresa Prime Sistemas de Atendimento ao 
Consumidor Ltda.,visando propiciar, aos estudantes necessitados do Cotuca, a manutenção dos estudos na 
forma EAD, formato disponibilizado durante o período de quarentena imposto pela Pandemia causada pelo 
Covid-19. 
 
Cumpre-nos registrar que dos 20 equipamentos constantes no Termo de Doação, dezessete foram 
entregues em condições de uso e, três sem condições de uso – Conforme documento entregue pela 
empresa no momento da retirada dos equipamentos. 
 
2. BASE DE DADOS UTILIZADA PELA APM PARA SELEÇÃO 
Estudantes regularmente matriculados em 2020 nos Cursos Técnicos e Especializações Técnicas oferecidos 
pelo COTUCA, que informaram não dispor de equipamentos para a realização de seus estudos em casa e 
que foram auxiliados pela Administração do Cotuca com empréstimo de equipamentos de propriedade do 
Estado através do programa de Auxílio Social nominado “Alunos Conectados” 
 
3. DOS CRITÉRIOS ADOTADOS PARA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS 
A Direção do COTUCA, responsável pela execução do programa de Auxílio Social nominado “Alunos 
Conectados”, informou à APM que 48 alunos compõem a lista de alunos auxiliados com empréstimo de 
computadores pertencentes ao Cotuca para terem acesso à internet. Tendo em vista que a doação totaliza 
20 equipamentos, a Diretoria da APM decidiu eleger como beneficiários prioritários os alunos de primeiro 
ano (RA 2020) haja vista que, estes alunos, ainda não tiveram a oportunidade de candidatar-seao benefício 
do Auxílio Social do ano de 2020, concedido através de análise de Assistentes Sociais, que teve sua execução 
interrompida pela quarentena vigente. Segundo informações da Direção do Cotuca, dentre os 48 alunos 
requisitantes, 16 alunos pertencem a este grupo. Quanto ao equipamento restante em condição de uso 
(um), foi decidido destiná-lo ao primeiro aluno que compõe, por ordem de classificação, a lista de Auxílio 
Social resultante da análise da Assistente Social para o exercício de 2019 e que, também, esteja 
necessariamente com máquina emprestada do Cotuca, portanto compondo, concomitantemente, as duas 
listas. 
 
Cumpre-se registrar que os três equipamentos apontados como defeituosos serão doados para os alunos 
que manifestarem interesse segundo critérios a serem definidos. 
 
Para a doação em questão, a Diretoria do Cotuca publicará, juntamente com esta Resolução, a lista de 
alunosclassificados em 2019 para receberem o benefício do Auxílio Social, bem como a lista de alunos 
beneficiados em 2020 pelo Auxílio “Alunos Conectados”. 
 
3.1. DA CLASSIFICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO 
A Direção do Cotuca fará contato com todos os alunos da lista “Alunos Conectados”,dando conhecimento da 
presente Resolução, solicitando que se manifestem dentro do prazo estabelecido no item 6.1, acerca do 
interesse, ou não, no recebimento da doação. 
Serão beneficiados, primeiramente, todos os alunos de RA 2020 constantes na lista do Auxílio “Alunos 
Conectados” que declararem interesse no recebimentro da doação.  
Após esgotados os interessados de RA 2020, serão beneficiados alunos de RA anterior a 2020, que estejam 
compondo a lista do Auxílio “Alunos Conectados”, respeitando a sequência da classificação do Auxílio Social 
2019, estabelecido pela Assistente Social naquele ano, seguindo o mesmo procedimento anterior,até 
totalizarem 17 interessados. 
 



4. OBRIGAÇÃO DA DIREÇÃO DO COTUCA 
4.1 Publicar na página eletrônica do Cotuca, juntamente com esta Resolução, a lista de alunos classificados 
em 2019 para receberem benefício do Auxílio Social bem como a lista de alunos beneficiados em 2020 pelo 
Auxílio “Alunos Conectados” 
4.2 Contatar os alunos que compõem a lista “Alunos Conectados”, para que manifestem, formalmente, 
interesse na doação; 
4.3 Exigir a devolução dos computadores emprestados somente após 30 dias do recebimento do 
equipamento doado para adaptação. 
4.4 Disponibilizar Auxílio/Orientação aos donatários, relativamente ao(s) programa(s)que vier(em) 
instalado(s) nos equipamentos doados, de modo a propiciar-lhes a plena utilização desses dispositivos.  
 
5. OBRIGAÇÃO DA APM 
5.1. Publicar na pagina eletrônica do Cotuca, a lista final de alunos beneficiados; 
5.2. Gerar os termos de doação; 
5.3. Fazer a entrega dos equipamentos 
Parágrafo Único - Após retirada do equipamento e assinatura do termo de doação a APM não se 
responsabiliza por danos de hardware ou software de qualquer natureza. 
 
6. OBRIGAÇÕES DOS CONTEMPLADOS 
6.1. Declarar, no prazo de 48 horas contadas a partir do contato previsto no item 4.2, interesse em 
recebimento da doação; 
6.2. Assinar termo de recebimento do equipamento doado 
6.3. Devolver os equipamentos emprestados pelo Cotuca no prazo determinado. 
6.4. Buscar Auxílio/Orientação no Cotuca, caso necessário, no uso dos programas constantes dos 
equipamentos. 
 
Campinas, 13 de Agosto de 2020. 
 
Direção da APM 
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