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ERRATA DO EDITAL N° 01/2021 - CENTRO UNIVERSITÁRIO DO CERRADO PATROCÍNIO – 

UNICERP, UNIVERSIA BRASIL E SANTANDER UNIVERSIDADES 

 

Errata do EDITAL nº 01/2021, de 04 de janeiro de 

2021 – Alteração de Cronograma.  

 

 

No item 2.1 do artigo 2º, onde se lê “Estar inscrito até 11/01/2021 pelo link 

https://materiais.universia.com.br/chips”, leia-se “Estar inscrito até 11/02/2021 pelo link 

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

 

No item 2.3 do artigo 2º, onde se lê “A inscrição para a seleção de 20 estudantes para receberem 

os chips de internet do UNIVERSIA BRASIL E SANTANDER UNIVERSIDADES deve ser feita pelo 

próprio estudante, devidamente matriculado, pelo link: https://materiais.universia.com.br/chips 

até 11/01/2021, cujos dados serão compartilhados com o Unicerp, que utilizará esses dados 

exclusivamente para a execução do presente certame”, leia-se “A inscrição para a seleção de 

20 estudantes para receberem os chips de internet do UNIVERSIA BRASIL E SANTANDER 

UNIVERSIDADES deve ser feita pelo próprio estudante, devidamente matriculado, pelo link: 

https://materiais.universia.com.br/chips até 11/02/2021, cujos dados serão compartilhados 

com o Unicerp, que utilizará esses dados exclusivamente para a execução do presente certame”.  

 

No item 3.1 do artigo 3º, onde se lê “Após a inscrição até 11 de janeiro no site do programa, o 

UNICERP divulgará os pré-selecionados no site Institucional www.unicerp.edu.br durante o 

período de 20/01/2021 a 25/01/2021”, leia-se “Após a inscrição até 11 de fevereiro no site 

do programa, o UNICERP divulgará os pré-selecionados no site Institucional www.unicerp.edu.br 

durante o período de 12/02/2021 a 19/02/2021. 

 

No item 3.2 do artigo 3º, onde se lê “Os alunos pré-selecionados deverão entregar até 

27/01/2021 os seguintes documentos comprovatórios obrigatórios”, leia-se “Os alunos pré-

selecionados deverão entregar até 22/02/2021 os seguintes documentos comprovatórios 

obrigatórios”. 

 

No item 3.5 do artigo 3º, onde se lê “Havendo necessidade de novas chamadas essas ocorrerão 

até 02/02/2021”, leia-se “Havendo necessidade de novas chamadas essas ocorrerão até 

23/02/2021”. 
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No item 3.6 do artigo 3º, onde se lê “De 02/02/2021 a 08/02/2021 ocorrerá a divulgação dos 

alunos contemplados com as regras desse edital”, leia-se “De 23/02/2021 a 26/02/2021 

ocorrerá a divulgação dos alunos contemplados com as regras desse edital”. 

 

No item 4.1 do artigo 4º, onde se lê “O resultado da seleção será divulgado no site institucional 

do Unicerp de 02/02/2021 a 08/02/2021 e caso o estudante desista do benefício, a partir da 

data de divulgação do resultado, não será permitida a substituição do contemplado”, leia-se “O 

resultado da seleção será divulgado no site institucional do Unicerp de 23/02/2021 a 

26/02/2021 e caso o estudante desista do benefício, a partir da data de divulgação do 

resultado, não será permitida a substituição do contemplado”. 

 


