
 1 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO 

Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD 

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - PRAE 

Pró-Reitoria de Administração - PROAD 

Pró-Reitoria de Planejamento – PROPLAN/DTIC 

 

Chamada para Auxílio Inclusão Digital em Caráter Emergencial 

Modalidade SIM CARD para acesso à internet 

 

 

As Pró-Reitorias de Graduação e Assistência Estudantil da Universidade Federal 

do Estado do Rio de Janeiro no uso de suas atribuições legais tornam pública a chamada 

para a concessão do Auxílio Inclusão Digital em Caráter Emergencial – Modalidade SIM 

CARD para acesso à Internet - em razão da suspensão das atividades acadêmicas 

presenciais, desde 17 de março de 2020, em razão da pandemia causada pelo COVID-19 

e da necessidade de desenvolver as atividades acadêmicas remotas, de acordo com os 

critérios e as normas, como parte do coletivo de medidas adotadas pela Universidade no 

contexto de enfrentamento da pandemia. 

Os recursos orçamentários destinados a esta Chamada provirão do custeio  da 

Universidade (Gestão/Unidade: UO 26269 / UG 154034 / Gestão 15255 / Fonte: 100 / 

Programa de Trabalho: 12364501320RK0033 Funcionamento de Instituições Federais de 

Ensino Superior / Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Outros serviços de terceiros Pessoa 

Jurídica / PI: V0000G0100N), condicionados às condições estabelecidas na Ata de 

Registro de Preço nº 31/2020, proveniente do Pregão Eletrônico - SRP nº 16/2020, 

processo administrativo nº  23102.001295/2020-41, cuja vencedora foi a empresa TIM 

S.A., CNPJ: 02.421.421/0001-11, sendo o objeto a contratação do serviço de acesso à 

Internet Móvel 3G/4G através do Serviço Móvel Pessoal para atendimento as 

especificidades do Plano de Continuidade das Atividades Acadêmicas e Administrativas 

para o período de excepcionalidade, em conformidade com as deliberações dos Conselhos 

Superiores. 

Quem ingressou na graduação por cota de renda de até 1,5 S.M. no primeiro 

semestre letivo de 2021 poderá retirar um SIM CARD de 50GB para utilização durante 

as atividades acadêmicas remotas.  

A distribuição dos SIM CARDS ocorrerá conforme dados abaixo: 

• Local: Coordenadoria de Acompanhamento e Avaliação do Ensino de Graduação 

– CAEG/PROGRAD, localizada na Avenida Pasteur 296, Urca, Campus Reitoria.  

• Data e Horário: dias 22/06/2021 e 24/06/2021, no horário de 9h a 13h. 

• Documentação exigida:  

1. Documento de identidade 

2. Comprovante de Inscrição em disciplina(s) do Portal do Aluno, em 

2021.1. 

3. Termo de Compromisso preenchido e assinado, conforme Anexo I 

O dispositivo poderá ser entregue a um procurador, desde que este apresente a 
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procuração assinada pelo beneficiário, conforme Anexo II. Nesse caso, o procurador 

deve entregar o Termo de Compromisso assinado pelo beneficiário junto com a cópia 

legível do documento de identidade original com foto do beneficiário. 

 

A distribuição dos dispositivos obedecerá rigorosamente aos protocolos 

sanitários de proteção contra o novo coronavírus. Solicita-se, então que, ao retirar o 

chip, o estudante use máscara de proteção e porte consigo uma caneta própria. 

 

O (A) discente poderá ser desligado(a) do auxílio, a qualquer tempo, nas hipóteses 

abaixo:  

I - Por solicitação do discente, com apresentação do Termo de Desistência 

formalizado junto a uma das Pró-Reitorias: de Graduação ou de Assistência Estudantil. 

II – Com o desligamento ou cancelamento espontâneo de curso, trancamento de 

matrícula, transferência compulsória. Nesse caso, o discente deve comunicar a situação a 

uma das Pró-Reitorias: de Graduação ou de Assistência Estudantil. 

 

 

Rio de Janeiro, 16 de Junho de 2021 

 

 

 

 

Prof. Alcides Guarino       Profa Carmen Irene de Oliveira 

PROGRAD PRAE 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

ANEXO I 

 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

 

Eu, _______________________________________________, declaro o compromisso 

  (nome legível do beneficiário) 

de participar das atividades de ensino propostas pelo curso em que estou matriculado(a) 

e de estar ciente e de acordo com as regras estabelecidas neste Edital. 

Me comprometo, ainda, a comunicar à Pró-Reitoria de Graduação ou à Pró-Reitoria de 

Assuntos Estudantis a ocorrência de um eventual desligamento ou cancelamento 

espontâneo de curso, trancamento de matrícula ou transferência compulsória 

 

  

 

Rio de Janeiro,  de  _____________de 2021. 
 

 

 

__________________________________________________ 

(assinatura do beneficiário)  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

ANEXO II 

 

PROCURAÇÃO 

 

Eu (nome completo)      

  , RG  ,CPF  ___

 , Matrícula    

 , residente no endereço,    

   , nº  , 

complemento   ,Cidade   

 , Estado   , CONSTITUO 

meu procurador (nome completo) ______________________________________________ 

RG _____________________________________ , CPF ___________________________, 

para receber o CHIP de que sou beneficiário em virtude do Edital Auxílio Inclusão Digital em 

Caráter Emergencial – Modalidade SIM CARD para acesso à Internet. Por oportuno, declaro 

ser de minha inteira responsabilidade, a partir do recebimento, a guarda e o bom uso do 

SIMCARD entregue ao meu procurador. 

 

 

Rio de Janeiro, ______de  de 2021. 

 

 

 
Assinatura do/a estudante ou do Responsável Legal 

(quando menor de 18 anos) 

(anexar RG do declarante) 
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Datas e horários baseados em Brasília, Brasil 

Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON) 

Certificado de assinaturas gerado em 

 

Os registros de assinatura presentes nesse documento pertencem única e exclusivamente a esse envelope. 

Documento final gerado e certificado por  

Documento em conformidade com o padrão de assinatura digital ICP-Brasil e 

validado de acordo com o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

16/06/2021 às 11:04:50
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