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Comunicado sobre pagamento do Auxílio  
Digital do Campus Brasília 

 

Está disponível para saque o Auxilio Digital do Campus Brasília.  

Para sacar o auxílio, o estudante deverá comparecer a qualquer agência do Banco do 
Brasil e levar seus documentos de identificação RG e CPF para retirar a ordem 
bancária. 2021 OB 800590.  

Os estudantes menores de idade deverão estar acompanhados dos responsáveis 
legais.  

O pagamento ficará disponível para saque do dia 23/11/2021 ao dia 29/11/2021. 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES – ATENÇÃO! 

 O equipamento eletrônico a ser adquirido pelo estudante deverá ser capaz de se 
conectar à internet por meio de rede sem fio e/ou com suporte à rede de dados 
3G ou 4G, nos padrões autorizados pela ANATEL. 

 O estudante contemplado poderá comprar um dispositivo eletrônico (tablet ou 
notebook ou computador não portátil). Não é permitido comprar peças avulsas 
de computadores, acessórios para equipamentos eletrônicos ou mais de um 
dispositivo eletrônico. 

 O estudante contemplado, ao realizar a compra, deverá solicitar cupom fiscal ou 
nota fiscal em seu nome, ou do seu responsável legal no caso de ser estudante 
menor de 18 (dezoito) anos, conforme orientações a seguir: 

 A nota ou cupom fiscal deve conter: 

1. O CNPJ da loja 

2. A descrição do produto 

3. O valor do produto 

4. O nome e o CPF do estudante (no caso dos estudantes menores de idade, os 
dados podem ser do responsável legal) 
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 A nota ou o cupom fiscal do dispositivo eletrônico deverá ter data de compra 
posterior à data de recebimento do auxílio, não sendo aceitos cupons ou 
notas fiscais emitidas antes da data em que o estudante recebeu o auxílio; 

 Como comprovação de pagamento somente serão aceitos cupom fiscal ou nota 
fiscal.  

 Não serão aceitos: 

1. Comprovantes de débito/crédito emitido pela máquina do cartão 

2. Notas ou cupons fiscais em nome de terceiros 

3. Recibos à mão ou digitais, em modelos diversos 

4. Comprovantes ilegíveis e/ou rasurados 

5. Links para emissão das notas fiscais (cabe ao estudante emitir e encaminhar a 
nota fiscal em formato pdf por e-mail cgae.cbra@ifb.edu.br) 

 O estudante que recebeu o auxílio deverá realizar a prestação de contas ao 
IFB do dispositivo eletrônico comprado no prazo máximo de 15 dias após a 
data do saque do Auxílio. 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 Para prestação de contas, o estudante ou seu responsável legal deverá enviar a 
nota ou o cupom fiscal exclusivamente por meio do e-mail cgae.cbra@ifb.edu.br. 

 O prazo máximo para prestação de contas e envio dos documentos por e-mail 
cgae.cbra@ifb.edu.br é de 15 dias a contar da data do saque do Auxílio. 

 Para outras informações, acesse o edital.  

 

MATRÍCULA DOS ESTUDANTES CONTEMPLADOS 

AUXÍLIO DIGITAL 
1ª CONVOCAÇÃO 

MATRÍCULAS 

212018110043 

211016640032 

211010560002 

211016640034 

211014110010 

211010010027 

211010010017 

212014120042 

211014110052 

192016640078 

181012600048 

201012600034 

191012600001 

201012600062 

201012600031 

211012600044 

201012610062 

211012600074 

211012600072 

211012600073 

181012610020 
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201012610021 

191012600010 

211012610032 

201012600036 

211012600040 

201016640178 

211010560012 

201016640199 

182016600019 

211010560015 

202018110035 

201010560003 

202016640020 

181018100008 

211010560028 

202016640029 

192016640018 

192016640160 

211016640025 

191018100010 

182016640137 

161016600002 

192016640098 

182016640109 

192010560031 

191016640139 

192016640123 

211016600055 

201016640185 

212018100016 

211014110045. 

212010010029 

211014110081 

211014110159 

211014110050 

192014100061 

211014110065 

211014110191 

211014110150 

211014110056 

211014110136 

202014110056 

211014100023 

211014110029 

212014110034 

211012610020 

191016640112 

202010560031 

212016600033 

212018100028 

212018110025 

212016640052 

212010560003 

212016640049 

212010560023 

211010560034 

212018110049 

212018110027 

211016640063 

212016640045 

212010560034 

212016600025 

212018110013 

212010560013 

212018110021 

212018100024 

212018110005 

211016640017 

212016600003 

212010560002 

212016600065 

212016600024 

212018100029 

212016600034 

212010560036 

212018110019 

212018110033 

 

Brasília, 23 de novembro de 2021. 

Coordenação- Geral de Assuntos Estudantis – CGAE. 

 

  

 


