
EDITAL PARA SELEÇÃO DE ESTUDANTES PARA PARTICIPAÇÃO DO
PROJETO:  DOAÇÃO DE CHIPS DE INTERNET DO UNIVERSIA BRASIL

E SANTANDER UNIVERSIDADES

Os Representantes legais da Instituição Educacional São Judas Tadeu, mantenedora das
Faculdades Integradas São Judas Tadeu (FISJT)  no uso de suas atribuições legais e nos
termos da legislação vigente, Lei 9.394/96, Decreto 3.860/01, Portaria 40/2007
republicada em 29/12/2010, Portaria 23/2017, republicada Portaria 742/2018, regulamenta
as regras para participar da SELEÇÃO DE ESTUDANTES PARA DOAÇÃO DE CHIPS DE
INTERNET DO UNIVERSIA BRASIL E SANTANDER UNIVERSIDADES para estudantes de
graduação.

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1 As FISJT em atendimento ao Convênio firmado com o Banco Santander (Brasil) S/A,
estabelece neste ato os pré-requisitos básicos de candidatura e os critérios de seleção
para a distribuição de chips de internet concedidos pelo Programa no ano de 2022.
1.2 O Programa tem como objetivo o fortalecimento do ensino superior através do apoio
do Santander às IES parceiras, proporcionando aos alunos na condição de
vulnerabilidade social facilidades para continuidade dos estudos. Neste sentido, este
Edital visa à convocação de estudantes interessados em receber a doação de 1 (um) “SIM
CARD” (Chip de Celular), para utilização sem ônus financeiro durante o período
improrrogável de 06 (seis) meses.
1.3 Serão contemplados nesta chamada, alunos de graduação de todas as áreas de
conhecimento da FISJT, com baixa condição econômica, nos termos deste Edital.

2. DO BENEFÍCIO

2.1 Serão oferecidos pelo SANTANDER UNIVERSIDADES, em convênio com UNIVERSIA
BRASIL, até 300 (TREZENTOS) “SIM CARD” (Chips de Celular) a até 300 (TREZENTOS)
estudantes matriculados em um dos Cursos de Graduação da FISJT, conforme condições
estabelecidas pelo Santander referentes a número de inscrições, para uso durante 06
(seis) meses.
2.2 Cada “SIM CARD” (Chip de Celular) contém: 1 pacote de dados com 6 meses de
funcionamento; Chamadas de voz ilimitadas para qualquer DDD, fixo ou móvel; 5GB de
Internet em alta velocidade por mês; Navegação gratuita nos seguintes aplicativos:
Whatsapp, Internet Banking do Santander, Blackboard, Plataforma U-life e o Portal da
Universia.
2.3 A responsabilidade pelo fornecimento do SIM CARD” (Chip de Celular) é do
SANTANDER UNIVERSIDADES em parceria com a UNIVERSIA BRASIL.

3. DAS INSCRIÇÕES



3.1 Os estudantes que desejarem participar do PROGRAMA deverão preencher o
formulário disponível no linkhttp://gg.gg/doacao-de-chips-de-internet
3.2 Requisitos para a seleção: O estudante da FISJT inscrito para concorrer à vaga descrita
neste Edital deverá respeitar os seguintes requisitos:
a) Ser aluno regularmente matriculado, durante todo o processo de seleção e também,
obrigatoriamente, durante o período de usufruto do benefício;
b) Estar adimplente;
b) Possuir renda mensal no valor de até 2,5 (dois e meio) salários mínimos vigentes à
época da análise documental;
c) Ser pessoa física habilitada à prática de todos os atos da vida civil, nos termos do art. 5º
do Código Civil (Lei nº. 10.406/2002), sendo ainda residente e domiciliado no território
nacional e maior de 18 (dezoito) anos;
d) Aceitar o disposto no portal Universia no momento da inscrição.

4. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

4.1 A seleção dos contemplados com o benefício do “PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CHIPS
DE INTERNET PELO SANTANDER UNIVERSIDADES E UNIVERSIA” EDIÇÃO 2022 será feita
por um Comitê de Seleção das FISJT e levará como critério as seguintes premissas:
Apresentação da menor renda bruta  mensal.
4.2 Atendimento aos requisitos indicados no item 3.2; Havendo empate, prevalecerá o
estudante que esteja cursando o período mais avançado do curso; Persistindo o empate,
prevalecerá a data de nascimento mais antiga.
4.3 Para fins de comparação da renda bruta mensal será considerada o envio de cheque
ou declaração de imposto de renda.
4.4 Os alunos deverão anexar no formulário de inscrição a cópia do comprovante de
renda.
4.5 O candidato que for beneficiário de bolsa PROUNI, CREDIES, PRAVALER ou FIES,
com, estará dispensado de remeter COMPROVANTE DE RENDA.

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

O presente regulamento objetiva estabelecer as condições e critérios de seleção dos
estudantes da FISJT para o PROGRAMA de benefício, em parceria com o SANTANDER: O
estudante participante do PROGRAMA concorda em participar de TODAS as atividades
acadêmicas que lhe forem dadas e tem conhecimento que sua presença será regida por
controles de presença e participação. O descumprimento dos casos acima mencionados
acarretará na desclassificação dos estudantes candidatos ou contemplados para
participação no PROGRAMA.

6. CRONOGRAMA

a) Período de inscrições: até 08/02/2022.
b) Período de seleção dos contemplados pela IES: de 14/02/2022  a 18/02/2022.
c) Divulgação dos contemplados pela IES: de  21/02/2022

http://gg.gg/doacao-de-chips-de-internet


7. DISPOSIÇÕES FINAIS

a) Em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei Federal n.º 13.709/18, em
especial ao atendimento do princípio da transparência no tratamento de dados, previsto
no art. 6º, VI, a FISJT alerta aos participantes que, para realizar a inscrição através do site
https://materiais.universia.com.br/chips, a empresa SANTANDER solicita nome, CPF,
e-mail, endereço residencial, CEP, identificação da instituição de ensino superior
frequentada, bem como o aceite em receber comunicações da promoção e da Universia
e empresas do Grupo Santander, assim como o aceite que seus dados pessoais sejam
por coletados pelo SANTANDER, armazenados e tratados pela Universia e
compartilhados com empresas do Grupo Santander e parceiros.
b) As questões não previstas neste Edital serão deliberadas pela Comissão da FISJT,
responsável pelo processo seletivo descrito neste Edital.

Porto Alegre, 1º de fevereiro de 2022.

Ecléia Conforto
Direção Acadêmica

Faculdades Integradas São Judas Tadeu


