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ALUNOS CONECTADOS 
Programa Alunos Conectados – Auxílio emergencial à educação 

durante a pandemia Covid-19 

 

Sobre  

A iniciativa do Ministério da Educação (MEC), vigente até junho de 2022, 

forneceu e monitorou pacotes de dados móveis para alunos em condição de 

vulnerabilidade socioeconômica das Instituições Federais de Ensino Superior, 

para desenvolvimento de suas atividades acadêmicas, fora do campus de sua 

instituição de ensino, no contexto da pandemia da Covid-19. 

Resumo 

 

O projeto Alunos Conectados, conduzido pela RNP com fomento e gestão do 

Ministério de Educação (MEC), fornece e monitora pacotes de dados móveis, 

para alunos em condição de vulnerabilidade socioeconômica para 

desenvolvimento de suas atividades acadêmicas, fora do campus de sua 

instituição de ensino, no contexto da pandemia do Covid-19.  

Esses alunos são tanto das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), 

vinculados à Secretaria de Educação Superior (SESU), como da Rede Federal de 

Educação Profissional, Ciência e Tecnologia (RFEPCT), vinculados à Secretaria 

de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), ambas secretarias do MEC. 

Essa iniciativa foi uma das ações emergenciais de educação, pesquisa e 

assistência ao ensino do governo federal, em apoio ao enfretamento da pandemia 

de Covid-19, que permite que os alunos das Ifes e IFs elegíveis à iniciativa 

acessem o conteúdo das aulas de forma remota, o que também contribui para 

democratizar o acesso à educação superior, profissional e tecnológica pública 

brasileiras, impulsionando a inclusão digital e na diminuição das 

desigualdades no acesso às Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). 

A RNP foi responsável por executar o projeto, desde a contratação de 

provedores, até a entrega dos chips às universidades e monitoramento dos 
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pacotes de dados móveis. Ao término da iniciativa, a organização recolheu os 

chips em posse das instituições para reciclagem. 

A internet dos SimCard distribuídos é fornecida por meio de operadoras de 

Serviço Móvel Pessoal (SMP), utilizando como padrão o pacote de 20 GB mensais. 

Comunidade beneficiada 

Mais de 165 mil chips foram entregues para 101 instituições beneficiadas. 

 

 

 

Resultados 

O projeto vigente até junho de 2022 atendeu aos estudantes classificados no 

art. 5º do Decreto nº 7.234/2010, que dispõe sobre o Programa Nacional de 

Assistência Estudantil (PNAES), com renda familiar per capita de até um 

salário mínimo e meio. O limite de alunos atendidos por Instituição de Ensino 

Superior (IES) foi definido pelo MEC, em acordo com a IES, e comunicado à 

RNP. 

A importância do Alunos Conectados é endossada pelo resultado da pesquisa de 

satisfação promovida pela RNP que ouviu os próprios alunos e seguiu os 

parâmetros da metodologia Net Promoter Score (NPS). Entre os 573 respondentes, 

389 avaliaram com nota 9 ou 10 a atuação do projeto, sendo 10 a nota máxima. 

O projeto do Ministério da Educação (MEC) foi considerado "muito bom", dentro 

de uma escala que ia de “ruim” a “excelente”, com 57,59% de aprovação. 

 

Para saber mais, acesse: https://alunosconectados.rnp.br/. 
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