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5ª CHAMADA “PROJETO ALUNOS CONECTADOS” – RNP – UFCG 
 

Chamada de interesse para adesão e inclusão no “Projeto Alunos Conectados” da Rede 
Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) 
 
 
A Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários – PRAC, da Universidade Federal de Campina 
Grande – UFCG torna pública a chamada de interesse para adesão e inclusão no projeto 
“Alunos Conectados” da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP (Of.Cir. 
Nº18/2020/DIFES/SESU/SESU-MEC). 
 
1. O projeto consiste na cessão de chip de telefonia celular com pacote de dados móveis 
(05 GB; 10GB; 20GB e 40GB) do Serviço Móvel Pessoal (SMP), para alunos em condição 
de vulnerabilidade socioeconômica, que atestem renda familiar bruta per capita igual 
ou inferior a 1,5 salários-mínimos (s.m.). O objetivo do projeto é proporcionar o 
desenvolvimento e a continuidade de atividades acadêmicas remotas, fora do campus 
de sua instituição de ensino, de forma emergencial, em adaptação e inclusão segura, no 
contexto da pandemia do SARS-CoV-2 (Covid-19). 
 
2. Esta chamada visa atender estudantes em alguma das seguintes condições: 

• Ser estudante de graduação com matrícula ativa na UFCG e estar cursando 
disciplinas do período 2020.2; 

• Ser estudante de graduação com cadastro ativo nos programas de Assistência 
Estudantil da PRAC (para exclusivo preenchimento do formulário*).  

• Ser estudante de graduação com matrícula de ingresso por cota de renda familiar 
bruta per capita igual ou inferior a 1,5 s.m., não inserido nos programas de 
assistência estudantil; 

• Ser estudante de graduação com matrícula ativa e renda familiar bruta per capita 
igual ou inferior a 1,5 s.m., pela apresentação de documentação comprobatória; 

• Ser estudante de Pós-Graduação, sem bolsa e que possa comprovar ter renda 
familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 s.m., pela apresentação de 
documentação comprobatória. 

 
3. Os estudantes deverão demonstrar o interesse para adesão e inclusão no “Projeto 
Alunos Conectados” solicitando o chip e informando seus dados pelo formulário on-line. 
Acesse aqui: https://forms.gle/NscLEZsr8qJZjaPL7  



 
4. Serão atendidos na primeira etapa do Projeto, prioritariamente, os alunos de 
graduação com renda familiar bruta per capita até 0,5 s.m. e, em não sendo atingida a 
cota disponibilizada pela RNP, serão incluídos os alunos de graduação com renda 
familiar bruta per capita de 1,0 s.m., 1,5 s.m. e alunos de pós-graduação sem bolsa e 
com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 s.m., respectivamente. 
 
5 A adesão ao Projeto deverá ocorrer entre os dias 17 de junho a 01 de julho de 2021 e 
a lista com os nomes dos estudantes candidatos será publicada no site da PRAC – 
www.prac.ufcg.edu.br, no dia 05 de julho de 2021. 
 
6. Os chips de telefonia serão entregues pela UFCG nos domicílios, a partir do endereço 
informado pelo estudante no formulário.  
 
7. Ao solicitar o chip, o estudante deverá aceitar o compartilhamento de seu cadastro e 
fluxo de dados, apresentado no formulário, com a RNP e com a operadora de telefonia.  
 
8. O atendimento das solicitações seguirá o calendário de aquisição, ainda não divulgado 
na íntegra pela RNP, e dependerá da cobertura das empresas licitadas. Isto só ocorrerá 
após a informação dos dados dos beneficiários prestada à RNP. 
 
9. Sempre que houver novas informações pela RNP haverá a atualização nesta chamada. 
 
10. As solicitações podem ser feitas mesmo por estudantes não residentes nos 
munícipios já cobertos pelas operadoras Claro e OI, uma vez que a RNP tem expectativa 
de cobrir todo território nacional no futuro. 
 
11. O quinto pedido de chip será feito quando da finalização da coleta de dados pelo 
formulário. 
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