
Orientação sobre a prestação de contas do auxílio acesso à internet 
 
Para novos contratos os estudantes deverão: 

• Se apresentar como estudante do IFMT – campus Juína que participou do 
edital de auxílio internet e pedir desconto, pois a comissão já negociou preços 
especiais com alguns provedores; 

• Se não conseguir um preço especial não feche contrato sem consultar outros 
provedores, pois em Juína, Castanheira e Brasnorte os 500,00 do auxílio são 
suficientes para contratar 50 Megas na fibra óptica por 4 meses sem nenhum 
outro custo adicional. (conforme negociado com alguns provedores); 

• Orientamos os estudantes que não faça contrato com fidelidade maior os 4 
meses que serão pagos com o valor do auxílio; 

• Fechado o contrato, o estudante deverá pagar em parcela única 4 meses ou 
mais de internet, no valor de 500,00 ou maior, solicitar comprovante de 
pagamento em seu próprio nome se maior de 18 anos ou em nome do 
responsável cadastrado no ato da inscrição; 

• Escanear ou tirar foto do comprovante e enviar para o e-mail 
cpae.juina@jna.ifmt.edu.br; 

 
IMPORTANTE: 
Caso o valor das 4 mensalidades seja menor que 500,00 o estudante deverá emitir 
uma GRU (Guia de Recolhimento da União) da diferença de valor, pagar e enviar 
comprovante para prestação de conta. 
 
 
Para contratos já existentes os estudantes deverão: 

• Procurar o provedor de internet e negociar o pagamento de 4 mensalidades em 
parcela única no valor de 500,00 ou maior (a diferença é responsabilidade do 
estudante), solicitar comprovante de pagamento em seu próprio nome se maior 
de 18 anos ou em nome do responsável cadastrado no ato da inscrição, se 
menor de 18 anos; 

• Escanear ou tirar foto do comprovante e enviar para o e-mail 
cpae.juina@jna.ifmt.edu.br; 

 
IMPORTANTE: 
Caso o valor das 4 mensalidades seja menor que 500,00 o estudante deverá emitir 
uma GRU (Guia de Recolhimento da União) da diferença de valor, pagar e enviar 
comprovante para prestação de conta. 
 
Obs.: A prestação de contas poderá ser feita em até 15 dias após o recebimento dos 
valores do auxílio. 
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