
  
 

 

 

 

EDITAL PARA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO ACADÊMICO DE 

ACESSIBILIDADE DIGITAL VIA CELULAR 2021.1 

 
 

 

A Universidade do Grande Rio Professor José de Souza Herdy - UNIGRANRIO, por 

meio da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), torna público o Edital de abertura de 

inscrições e as normas para participação no Projeto Acadêmico de Acessibilidade Digital 

Via Celular. 
 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Para apoiar universitários que não têm acesso à internet de qualidade, a Universia Brasil 

e o Santander Universidades promovem a doação de chips a alunos de Instituições de 

Ensino Superior (IES) parceiras. Os Chips doados darão acesso à internet de 5 GB 

mensais (durante seis meses), além de possibilitar chamadas de voz ilimitadas para 

qualquer DDD, fixo ou móvel. 

 

A Unigranrio será contemplada com 50 (cinquenta) “SIM CARDS”, sendo certo que, 

para fazer jus ao recebimento da quantidade ora pactuada, a UNIVERSIA deverá 

confirmar a inscrição e manifestação de interesse de ao menos 05 (cinco) alunos para 

cada “SIM CARD” disponibilizado à IES. Finalizado o período de manifestação de 

interesse, a Universia encaminhará para a Unigranrio e ao SANTANDER a lista com os 

dados dos alunos interessados que indicaram ser da respectiva IES. 

 

São contemplados nessa chamada, alunos de graduação de todas as áreas de 

conhecimento da Unigranrio, devidamente matriculados e com alto desempenho 

acadêmico. 

 

2. DA PREMIAÇÃO 

 

Os alunos selecionados receberão um “Sim Card” (Chip de Celular) com pacote de dados 

com 6 (seis) meses de funcionamento, com chamadas de voz ilimitadas para qualquer 

DDD, fixo ou móvel, 5GB de Internet em alta velocidade por mês e navegação gratuita 

nos seguintes aplicativos: Whatsapp, Internet Banking do Santander, Blackboard e portal 

da Universia.  

 

Após o sexto mês, se o aluno desejar continuar utilizando “SIM CARD” deverá contatar 

a operadora do “SIM CARD” e contratar um plano adicional diretamente. Caso o aluno 

opte por continuar com o “SIM CARD” o custo pela utilização do mesmo será de única e 

exclusiva responsabilidade do aluno, isentando os convenentes de qualquer 

responsabilidade adicional. 



  
 

 

 

3. DA INSCRIÇÃO 

 

O candidato deverá realizar a inscrição EXCLUSIVAMENTE pelo Site do Santander 

Universidades até o dia 11 de fevereiro de 2021 através do link:  

https://materiais.Universia.com.br/chips. 

 

 

4. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

Estão aptos a se candidatarem ao programa os alunos de graduação que atendam aos 

seguintes requisitos: 

 

 Estar inscrito no Programa, através do link https://materiais.Universia.com.br/chips 

até 11/02/2021; 

 

 Estar devidamente matriculado em um dos cursos de graduação da Unigranrio e 

manter a matrícula ativa durante todo o processo de seleção e durante o período que 

estiver recebendo o benefício. 

 

 Estar adimplente; 

 

 Apresentar excelência acadêmica verificada através do Coeficiente de Rendimento 

(CR) igual ou superior a 7 (sete); 

 

 

No caso de empate, serão utilizados como critério de desempate os seguintes itens: 

 

 Melhor desempenho acadêmico comprovado pelo Coeficiente de Rendimento 

Acadêmico (CR); 

 Maior percentual de integralização do curso; 

 Maior idade.  

 

 

Caso persista o empate, o desempate será feito por voto da maioria dos membros do Comitê 

de Avaliação Interno estabelecido pela Pró-Reitoria de Graduação. 

https://materiais.universia.com.br/chips
https://materiais.universia.com.br/chips


  
 

 

 

 

5. DISPOSIÇÕES FINAIS 

A participação do candidato implicará em sua aceitação a todas as normas relativas ao 

Projeto Acadêmico de Acessibilidade Digital 2021.1. 

Poderão participar da seleção os alunos beneficiados com Bolsas ProUni, Nossa Bolsa, Bolsa 

de Transferência ou qualquer outra Bolsa que porventura já faça jus.  

O aluno selecionado terá direito ao recebimento de apenas 1 (um) SIM CARD. 

A concessão do benefício é pessoal e intransponível; Em caso de desistência por parte do 

aluno sorteado, a Unigranrio convocará o próximo aluno conforme a classificação. 

 

O Programa poderá ser alterado ou encerrado a qualquer momento, mediante comunicação 

prévia via correio eletrônico ou carta nos endereços constantes nos preâmbulos dos convênios 

ou quaisquer outros meios de comunicação. 

 

No processo de seleção dos candidatos ao Projeto Acadêmico de Acessibilidade Digital 

2021.1 não caberá recurso da decisão do Comitê de Avaliação Interno. 

 

As dúvidas ou situações não previstas neste documento serão decididas de forma soberana e 

irrecorrível pela Unigranrio. 

 

20 de Janeiro de 2021 

 

 

 

 

Lívia Maria Figueiredo Lacerda  

Pró-Reitora de Graduação  

 

 

 



  
 

 

 

Anexo 1 - CALENDÁRIO 

 

 

Inscrições: até o dia 11/02/2021 

Análise das inscrições (etapa Santander): De 11/02/2021 a 12/02/2021 

Análise das inscrições (etapa Unigranrio): De 12/02/2021 a 28/02/2021 

Divulgação do resultado final na página da Universia: até o dia 28/03/2021 

Entrega dos Chips aos alunos: a partir do dia 01/03/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 


