
 

Taubaté, 29 de janeiro de 2021. 
 
 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL N°08/2020 
 

 

 
A Pró-reitoria Estudantil da Universidade de Taubaté anuncia, em 29 de janeiro de  

2021, a RETIFICAÇÃO DO EDITAL referente ao PROJETO ACADÊMICO SANTANDER/UNIVERSIA 

DE ACESSIBILIDADE DIGITAL VIA CELULAR voltado a alunos de cursos presenciais de 

graduação da UNITAU. 

 
 
Onde se lê no item: 6. CRONOGRAMA 

 
 

• Até o dia 11 de  janeiro  de 2021 – As Inscrições deverão ser realizadas exclusivamente por 

meio do site https://materiais.universia.com.br/chips 

• Até o dia 20 de janeiro de 2021: data limite para envio da ficha (Anexo I), para a Pró- reitoria 

Estudantil pelo e-mail: pre@unitau.br com o assunto ficha acessibilidade digital via celular- Santander.  

• De 2 de janeiro a 02 de fevereiro de 2021 – Validação dos inscritos e seleção dos (as) alunos (as) 

contemplados (as).  

• De 03 a 08 de fevereiro de 2021 – Divulgação do resultado da seleção pela UNIVERSIA e no site da 

UNITAU www.unitau.br  

• A partir do dia 08 de fevereiro de 2021 – Distribuição dos chips aos alunos (as) contemplados (as).  

 
Leia-se no item no item: 6. CRONOGRAMA 
 
 

§ Até o dia 11 de fevereiro  de 2021 – As Inscrições deverão ser realizadas exclusivamente por meio 

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

§  Até o dia 12 de fevereiro de 2021: data limite para envio da ficha (Anexo I), para a Pró- reitoria 

Estudantil pelo e-mail: pre@unitau.br com o assunto ficha acessibilidade digital via celular- Santander.  

§ De 15  de fevereiro a 26 de fevereiro de 2021 – Validação dos inscritos e seleção dos (as) alunos (as) 

contemplados (as).  

§ A partir do dia  01 de março de 2021 – Divulgação do resultado da seleção pela UNIVERSIA e no site 

da UNITAU www.unitau.br  

§ A partir do dia 01 de março de 2021 – Distribuição dos chips aos alunos (as) contemplados (as).  

 
 

         Profa .Dra. Profa. Dra. Máyra Ceciilia Dellú  
                Pró-reitora Estudantil 

 


