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EDITAL Nº 07/2020/PRAE/UNILA –  
PROJETO ALUNOS CONECTADOS – PACOTE DE DADOS MÓVEIS/MEC 

I RETIFICAÇÃO 
 
A PRÓ-REITORA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO 
LATINO-AMERICANA, no uso de suas atribuições legais, delegadas pela PORTARIA Nº 
285/2020/GR de 21 de agosto de 2020, torna público a I Retificação do Edital Nº 
07/2020/PRAE/UNILA – Projeto Alunos Conectados – Pacote de Dados Móveis/MEC.  
 
Onde se lê:  
 
2.2 O candidato ao ser deferido para o presente edital receberá um CHIP, que deverá ser 
retirado na Universidade, o qual será recarregado mensalmente com dados móveis pela 
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa RNP/MEC. 
 
Leia-se:  
 
2.2 O candidato ao ser deferido para o presente edital receberá um CHIP, que deverá ser 
retirado na Universidade, o qual será recarregado mensalmente com dados móveis pela 
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa RNP/MEC. Em caso de atraso na entrega dos chips os 
candidatos deferidos podem, TEMPORARIAMENTE, ser atendidos por outras ações de 
mesma natureza. Em caso de cancelamento ou inoperância do programa os candidatos 
deferidos podem ser remanejados para outras ações de mesma natureza, observando-se a 
disponibilidade orçamentária da Unila.  
 
Onde se lê:  
 
3. DO PÚBLICO-ALVO 
3.1 Discentes de graduação da UNILA, que recebem auxílio estudantil do PNAES, com 
renda per capita de até um salário-mínimo e meio (1,5) mensal, vivendo em território 
brasileiro, que esteja matriculado no Ensino Remoto Emergencial – ERE. 
 
Leia-se:  
 
3. DO PÚBLICO-ALVO 
3.1 Discentes de graduação da UNILA com renda per capita de até um salário-mínimo e 
meio (1,5) mensal, vivendo em território brasileiro, que estejam matriculados no Ensino 
Remoto Emergencial – ERE. 
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