
O Instituto Federal de Minas Gerais aderiu ao projeto do

governo federal Alunos Conectados, uma parceria do

Ministério da Educação (MEC) com a Rede Nacional de Ensino

e Pesquisa (RNP) para fornecimento de rede móvel com a

disponibilização de pacote de dados para que vocês,

estudantes, possam acessar e desenvolver as atividades

remotas de ensino. Essa é mais uma ação pensada para

amenizar dificuldades relacionadas ao Ensino Remoto

Emergencial (ERE), durante a pandemia da COVID-19. 

O IFMG recebeu 1.795 (mil, setecentos e noventa e cinco) chips

da operadora Claro, que foram distribuídos entre os campi. Só

para que entendam, a demanda de cada campus foi

determinada através de um levantamento realizado pela

Diretoria de Assuntos Estudantis do IFMG, a partir de

informações do Sistema de Seleção de Assistência Estudantil

(SSAE). Conforme determinações do Ministério da Educação, a

distribuição por campus ocorreu seguindo uma listagem das

cidades que contam com cobertura da operadora Claro e a lista

de estudantes que possuem determinada renda per capita

familiar. Portanto, você está recebendo esse chip por morar em

um município coberto pela operadora parceira do Governo

Federal no projeto, além de estar dentro dos demais

parâmetros que embasam a participação do IFMG no projeto.

Olá, estudante! Vamos conversar um pouco sobre o
chip telefônico que você irá receber do IFMG?
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Ao receber o seu SimCard, você concorda com sua participação

no projeto e assume o compromisso de utilizar o chip conforme

a finalidade prevista. "Como assim?” A gente explica! 

Como já dito, a finalidade do Alunos Conectados é viabilizar as

atividades síncronas e assíncronas do ensino remoto. Seu chip

terá 20 GB de internet por mês e chegará até você

desbloqueado. Para utilizá-lo, você só precisará inseri-lo em

seu aparelho celular. É importante ficar claro que o SimCard

não possui franquia de voz nem de SMS, sendo seu uso

exclusivo para dados. 

“O que isso significa?” Ao utilizar o chip do projeto Alunos

Conectados você não conseguirá fazer ligações nem enviar

mensagens de texto, apenas acessar a internet. Ah! Caso

prefira, é possível também rotear a internet do celular para

um computador. Mas, é importante entender que não haverá

fornecimento de adaptadores e outros tipos de equipamentos

para conectividade, somente o chip.
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Fique atento ao consumo de dados! Seu pacote é

prioritariamente para os períodos diários de estudos; e como

não há uma plataforma para que vocês acompanhem o

consumo de dados, a responsabilidade pelo controle da

utilização do chip é de cada estudante. Outra responsabilidade

de cada usuário é com o manuseio e armazenamento do chip:

perdas e danos não serão reparados.

É óbvio que podemos contar com seu comprometimento com

os estudos, né?! Participe efetivamente das atividades

propostas, combinado?!

A franquia de 20 GB de internet será renovada todo dia 30 de

cada mês, até o fim da validade do projeto: junho de 2021. Logo,

a utilização do chip Alunos Conectados poderá ocorrer

somente até o fim do primeiro semestre deste ano.

É isso! No mais, sigam firmes e se cuidem!
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