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EDITAL NEU N.º 01/2021 
 

DIVULGA AOS ALUNOS DE GRADUAÇÃO 
DA FAE CENTRO UNIVERSITÁRIO O 
PROCESSO DE SELEÇÃO PARA 
DISTRIBUIÇÃO DE CHIPS DE CELULARES 
PELA UNIVERSIA/SANTANDER. 

 
 
A Coordenadora do Núcleo de Extensão da FAE - 
NEU, no uso de suas atribuições, baixa o seguinte 
 
 

C O M U N I C A D O  
 
 

Art. 1º A FAE Centro Universitário divulga, aos que possam interessar-se, a iniciativa das 

instituições Universia e Santander Universidades de distribuição de chips com pacotes de dados que 

possibilitem a continuidade dos estudos a alunos universitários.  

 

Art. 2º Os alunos dos cursos de graduação da FAE Centro Universitário, que tiverem interesse em 

inscrever-se para obtenção do chip, devem fazê-lo por meio do link 

https://materiais.universia.com.br/chips, até o dia 11 de fevereiro de 2021, impreterivelmente.  
 

Parágrafo único: Para inscrição os alunos deverão acessar o link mencionado no caput deste artigo, 

selecionar a instituição Bom Jesus – FAE, fornecer os dados necessários e registrar o aceite dos 

termos solicitados pelas Instituições concedentes.  

 

Art. 3º A seleção dos alunos contemplados com benefício será realizada pela FAE Centro 

Universitário tendo como critério a renda dos inscritos.  
 

§1º Após o período de inscrições o setor designado pela FAE Centro Universitário entrará em contato 

com os inscritos para solicitação de envio de comprovante de renda recente.  
 

§2º Os alunos inscritos serão informados do resultado da seleção via e-mail.  

 

Art. 4º Ao inscrever-se para a obtenção do benefício os alunos aceitam as informações contidas 

nesse comunicado, não podendo delas alegar desconhecimento.  

 

Art. 5º Dê-se ciência aos interessados e a quem de direito para que o presente produza seus 

efeitos. 

Publique-se. 

 

Curitiba, 28 de janeiro de 2020. 

 

 

Andrea Bier Serafim  
Coordenadora do Núcleo de Extensão Universitária  

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

