
 
AUXÍLIO DE INCLUSÃO DIGITAL 2021.1 

EDITAL Nº 068/2020 
 

O Centro Universitário Dr. Leão Sampaio – UNILEÃO considerando a missão institucional de formar profissionais capazes 

de contribuir para o desenvolvimento do país, embasados na responsabilidade social e na ética, visando o bem-estar e 

a qualidade de vida dos cidadãos, como ainda empenhados em garantir educação inclusiva, de qualidade, e promover 

oportunidades de aprendizagem contribuindo com a democratização do acesso as tecnologias digitais e assim a redução 

das desigualdades sociais, lança edital que promove cadastro de alunos dos cursos de Bacharelado e Licenciatura em 

Administração, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia, Medicina 

Veterinária, Odontologia, Psicologia e Serviço Social, A AUXÍLIO DE INCLUSÃO DIGITAL. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:  

1.1 Este Edital tem por finalidade realizar inclusão digital dos ingressantes com matrícula para o período letivo de 2021/1 

nos cursos de graduação da UNILEÃO. 

1.2 A inclusão digital a que se refere esse Edital, se dará através da oferta de plano de dados móveis (chip).  

1.3 O acesso digital atenderá até 400 alunos (as), de forma emergencial e temporária enquanto durar as medidas 

adotadas pelo Estado do Ceará para contenção e enfrentamento da infecção humana pelo novo Coronavírus/COVID-19; 

desde que sejam ingressantes para o período letivo 2021.1 nos cursos deste Centro Universitário e atendam aos critérios 

deste edital.  

2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

2.1 O candidato ao se inscrever nos processos seletivos assumirá inteira responsabilidade pelas informações prestadas, 

cabendo a instituição analisar o procedimento de concessão de acordo com as normas estabelecidas neste edital. 

2.2 Serão contemplados os primeiros 400 alunos que realizarem matrícula através dos processos seletivos de INGRESSO 

COM NOTA DO ENEM, MEGA VESTIBULAR, TRANSFERÊNCIA ou SEGUNDA GRADUAÇÃO no período letivo 2021.1. 

2.3 Após finalização da matrícula, o aluno receberá contato em até 72 horas úteis para agendamento da retirada do seu 

chip no Campus CRAJUBAR da UNILEÃO, seguindo sempre todas as regras de biossegurança necessárias. 

2.4 A participação nesse edital de inclusão digital implica o pleno conhecimento do mesmo e seus complementos e atos 

normativos, bem como as obrigações e os prazos estabelecidos nas normas.  

2.5 Casos omissos neste edital serão analisados pela comissão do processo seletivo. 

Juazeiro do Norte, 03 de novembro de 2020. 

 

   

  
 

 

 

 

 


