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PORTARIA Nº 39/2020. 

 

Dispõe sobre a regulamentação do projeto institucional de 

democratização do acesso à internet para todos, voltada aos 

alunos regulamente matriculados nesta instituição de ensino. 

 

A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE PENÁPOLIS - FUNEPE, 

fundação pública com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, 

registrada no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Penápolis, no 

Livro A2, folha 22, sob o n° 118 em 14 de julho de 1966, inscrita no CNPJ nº 

53.893.582/0001-49, mantenedora da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Penápolis – FAFIPE e Centro de Estudos Profissionalizantes, com sede na Avenida 

São José, nº 400, Vila São Vicente, CEP: 16.303-180, na cidade de Penápolis, Estado de 

São Paulo, neste ato representada por seu Presidente o Sr. Fábio José Garcia Ramos 

Gimenes e por seu Gerente Administrativo-Financeiro o Sr. Márcio Vieira Borges, nos 

exercícios de suas funções: 

 

 

CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 71.616, de 17 de 

novembro de 2.011, que institui a Declaração de emergência de Saúde Pública de 

Importância Nacional – ESPIN, bem como a Força Nacional do Sistema Único de Saúde 

FN-SUS; 

 

CONSIDERANDO que, em 30 de janeiro de 2.020, a 

Organização Mundial da Saúde, declarou Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional – ESPII; 

 

CONSIDERANDO a Portaria nº 356, de 11 de março de 2.020, 

do Ministério da Saúde, que dispões sobre a regulamentação e operacionalização do 

disposto na Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2.020; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 64.864, de 16 de 
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março de 2020, que dispões sobre a adoção de medidas adicionais de caráter temporário 

e emergencial, de prevenção de contágio pelo COVD-19 (novo Coronavírus); 

 

CONSIDERANDO que, a Associação Brasileira de 

Mantenedoras de Ensino Superior emitiu Portaria nº 343, de 17 de março de 2.020, 

dispõe sobre substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto 

durar a situação de pandemia do Novo Coronavírus – COVID-19; 

 

CONSIDERANDO que o Conselho Estadual de Educação 

emitiu deliberação CEE 177/2020 em 18 de março de 2.020, que Fixa normas quanto à 

reorganização dos calendários escolares, devido ao surto global do Coronavírus, para o 

Sistema de Ensino do Estado de São Paulo, e dá outras providências; 

 

CONSIDERANDO que a Câmara dos Deputados, 18 de março 

de 2.020 e o Senado Federal em 20 de março de 2.020 reconheceram a existência de 

calamidade pública para fins do artigo 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de 

maio de 2.000; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 6.401, de 19 de 

março de 2020, que declara situação de emergência no município de Penápolis e define 

outras medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente do Coronavírus. 

 

 CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 64.879 de 20 de 

março de 2.020 que reconhece o estado de calamidade pública, decorrente de pandemia 

do COVID-19, que atinge o Estado de São Paulo; 

  

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 64.879 de 20 de 

março de 2.020 que decretou quarentena no Estado de São Paulo, no contexto da 

pandemia do COVD-19 (novo Coronavírus); 

 

CONSIDERANDO que o Ministério da Justiça e Segurança 

Pública, Secretaria Nacional do Consumidor e Coordenação Geral de Estudos e 

Monitoramento de Mercado emitiram Nota Técnica n.º 14/2020 /CGEMM /DPDC/ 

SENACON/ MJ, em 26 de março de 2.020 nos autos do processo nº 08012.000728/2020-
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66, que tem por finalidade tratar dos efeitos jurídicos nas relações de consumo, 

especialmente no tocante aos direitos dos consumidores que contrataram serviços com 

instituições de ensino, mas que tiverem as aulas suspensas em razão do risco de 

propagação de Covid-19 - “coronavírus”- declarada pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS). 

Diante da pandemia da COVID-19, que já está instalada no 

Brasil, as pessoas vivem uma crise com características nunca experimentadas antes, o 

que pode dificultar a busca por referências e recursos positivos para o enfrentamento do 

cenário atual. A sociedade que trabalhava e se organizava por meio da lógica da 

produtividade, hoje se depara com uma grande paralisação.  

 

Sendo assim, esta Instituição de Ensino não tem medido 

esforços para manter suas atividades ativas, mesmo por meios alternativos autorizados 

pelo Conselho Estadual de Educação - CEE e Ministério da Educação - MEC, visando 

à saúde, segurança e bem-estar de seus alunos, bem como obedecer o Decreto Estadual 

nº 64.879 de 20 de março de 2.020 que decretou calamidade pública e estado de 

quarentena. 

 

R E S O L V E: 

 

A FUNEPE a fim de promover a educação e a democratização 

do acesso à internet aos seus alunos regulamente matriculados, promove projeto 

institucional que concederá acesso gratuito à internet, através de parcerias com as 

empresas colaboradoras MAX COMMUNICATION e MILANIN NET, conforme 

regulamentado abaixo. 

 

DO OBJETO: 

 

 

Este projeto institucional tem por objeto a concessão de 

internet gratuita aos alunos regularmente matriculado nos cursos disponibilizados pela 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO, visando: 
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a) - desenvolver, através da prestação de serviços sociais e 

comunitários a consciência cidadã e o espírito de solidariedade; 

 

b) - proporcionar aos participantes do programa condições e 

meios para uma educação integral, que inclua os valores humanos, científicos e 

tecnológicos, pelos quais devem se pautar os seus atos; 

 

c) - dotar os participantes das competências necessárias à sua 

inserção nos setores profissionais e à sua participação no desenvolvimento da sociedade 

através do acesso à internet. 

 

DA INTERNET: 

 

O Aluno regularmente matriculado que desejar aderir ao 

projeto institucional, terá ao seu dispor acesso à internet, conforme discriminado abaixo: 

 

a) - Tipo de internet: Fibra óptica ou via rádio; 

b) - Velocidade de download de até 130 MB e upload de até 

130 MB; 

c) - PRAZO DE VALIDADE: 16/12/2020 à 30/04/2021; 

d) - CIDADE ABRANGENTES: (Penápolis/SP, Alto 

Alegre/SP, Barbosa/SP, Avanhandava/SP, 

Promissão/SP, Tupã/SP e Queiroz/SP); 

e) - Empresas fornecedoras de internet: (MAX 

COMMUNICATION e MILANIN NET). 

 

DOS BENEFICIÁRIOS: 

 

Consideram-se beneficiários do projeto institucional 

democratização do acesso à internet os alunos devidamente matriculados em um dos 
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cursos mantidos pela INSTITUIÇÃO DE ENSINO, sendo eles (alunos de graduação, 

alunos de pós-graduação e alunos dos cursos técnicos). 

 

A comprovação do vínculo caberá ao beneficiário e será 

realizada no ato da adesão, mediante preenchimento de requerimento de adesão e 

juntada de documentos comprobatórios, que será efetuado por cada aluno. 

 

A INSTITUIÇÃO DE ENSINO firmará contrato individual de 

adesão com cada beneficiário para adesão e gozo dos benefícios do projeto institucional 

de democratização do acesso à internet, estabelecendo, entre outras, a responsabilidade 

pessoal do aluno. 

 

O ALUNO que aderir ao projeto institucional firmará contrato 

individual de prestação de serviços de fornecimento de internet com a respectiva 

empresa fornecedora de internet, estabelecendo, entre outras, a responsabilidade pessoal 

do aluno e as obrigações contratuais da prestação de serviços de ambas as partes. 

 

DA FORMA DE ADESÃO: 

 

O aluno devidamente matriculado em um dos cursos mantidos 

pela INSTITUIÇÃO DE ENSINO, que desejar aderir ao projeto institucional 

democratização do acesso à internet, deverá preencher o Requerimento de Inscrição para 

Internet Grátis e juntar os documentos necessário para adesão (RG, CPF e 

comprovante de endereço) nos formatos PDF ou JPEG. 

 

O Preenchimento do Requerimento de Inscrição para Internet 

Grátis será através do link (https://bit.ly/InternetGratisFunepe), onde o aluno deverá logar 

com seu e-mail institucional. 

 

O aluno após sua inscrição, será feito análise técnica pela 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO dos dados informados no requerimento, sendo aprovado, será 

encaminhado para a formalização do Termo de Adesão e Contrato de Prestação de 
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Serviços de Fornecimento de Internet. 

 

O fornecimento de internet será iniciado até 15 (quinze) dias 

após assinatura do Termo de Adesão e Contrato de Prestação de Serviços de 

Fornecimento de Internet. 

 

O beneficiário que já tiver como fornecedor de internet qualquer 

das empresas aqui indicadas, fará o mesmo procedimento de inscrição indicando no 

requerimento a empresa que fornece internet. 

DA EXCLUSÃO DO BENEFICIÁRIOS: 

 

Os beneficiários que aderirem ao projeto institucional de 

democratização do acesso à internet, poderão solicitar sua exclusão a qualquer momento 

sem nenhum ônus, ressalvados prejuízos que o aluno vier dar causa. 

 

 

Considera-se excluído automaticamente do projeto institucional 

o aluno que se enquadrar nas seguintes modalidades: 

 

a) - solicitação expressa do beneficiário da rescisão 

contratual; 

b) - desistência ou abandono do curso; 

c) - trancamento de matrícula; 

d) - transferência da instituição de ensino; 

e) - óbito do beneficiário. 

 

No caso de qualquer das modalidades de exclusão dos 

beneficiários, o interessado que desejar continuar com a prestação de serviços de 

fornecimento de internet deverá entrar em contato com a empresa que fornece sua 

internet e solicitar a continuação dos serviços. 
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A INSTITUIÇÃO DE ENSINO NÃO SE RESPONSABILIZARÁ 

PELOS PAGAMENTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 

INTERNET APÓS A EXCLUSÃO DO BENEFICIÁRIO. 

 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

 

A gratuidade que trata o projeto institucional de democratização 

do acesso à internet, é apenas referente a PRIMEIRA INSTALAÇÃO E O PAGAMENTO 

DO FORNECIMENTO DA INTERNET, sendo que demais encargos da prestação de 

serviços correrão por conta exclusiva do beneficiário. 

 

A gratuidade que compreende a primeira instalação, é 

referente a instalação da internet de fibra óptica e disponibilização em comodato de 

aparelho conversor de fibra óptica e no caso de internet via rádio, será 

disponibilização em comodato de antena e aparelho conversor de fibra internet via 

rádio. 

 

Não será custeado sobre qualquer pretexto ou argumento 

instalação e manutenção de aparelho ou prestação de serviços distinto do aqui avençado. 

 

A prestação de serviços de fornecimento de internet que o 

beneficiário aderir, caso apresente qualquer problema técnico deverá o beneficiário entrar 

em contato diretamente com a empresa que fornece o referido serviço. 

 

Esta INSTITUIÇÃO DE ENSINO não responde pela prestação 

de serviços de fornecimento de internet. 

 

É vedado a disponibilização de mais de um link de internet por 

endereço, sendo assim, havendo mais de um beneficiário no mesmo endereço será 

disponibilizado apenas um link de internet que ficará vinculado apenas um CPF, devendo 

os beneficiários residentes do mesmo endereço indicar a pessoa responsável a qual 
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firmará termo de adesão e prestação de serviços de fornecimento de internet. 

 

O Beneficiário que aderir ao presente programa ficará 

responsável por manter em boas condições os equipamentos disponibilizados em 

comodato, bem como devolve-los em caso de rescisão, ficando responsáveis pela 

indenização dos valores correspondentes aos equipamentos, caso venha causa prejuízo 

a empresa que fornecerá a internet por dolo ou culpa. 

  

O projeto institucional de democratização do acesso à internet, 

será disponibilizado para os beneficiários que estejam dentro da área de cobertura de 

internet por fibra ótica ou via rádio, no caso do beneficiário não estar dentro da área de 

cobertura este estará automaticamente excluído do projeto institucional. 

 

É vedado aos beneficiários que aderir ao projeto institucional 

escolher a empresa que prestará os serviços de fornecimento de internet, uma vez que a 

empresa será escolhida aleatoriamente pela INSTITUIÇÃO DE ENSINO.  

 

Os casos omissos serão elucidados por esta INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO no prazo não superior a 15 (quinze) dias, mediante requerimento por escrito 

protocolado no Departamento Jurídico. 

Penápolis, 16 de dezembro de 2020. 

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE PENÁPOLIS – FUNEPE 
                           

                                                                                         
                                                                                  

 
Fábio José Garcia Ramos Gimenes 

Presidente 

Márcio Vieira Borges 

Gerente Administrativo Financeiro 

 


