
REGULAMENTO: GRATUIDADE GRAN AUDIOBOOKS  
 

1. APRESENTAÇÃO 
 
Com o objetivo de ampliar o alcance do aplicativo Gran Audiobooks e democratizar o              
acesso à educação, o Gran Cursos Online promove o programa “GRATUIDADE GRAN            
AUDIOBOOKS”, que beneficiará 6,5 milhões de pessoas com cegueira total, baixa visão ou             
visão monocular.  
 
O programa “GRATUIDADE GRAN AUDIOBOOKS” oferece todos os recursos disponíveis          
no aplicativo Gran Audiobooks gratuitamente, tais como: acesso a mais de 28.806 áudios e              
leis secas em formato de áudio, somando mais de 86.400 horas.  
 

2. REQUISITOS 
 
Serão consideradas aptas para participação no programa “GRATUIDADE GRAN         
AUDIOBOOKS”, podendo haver alterações conforme políticas de descontos da empresa,          
aquelas que cumpram ao seguinte requisito, que segue as regras mais comuns em             
concursos públicos: 
 

a) ser Pessoa com Deficiência Visual (PcD) com diagnóstico de cegueira total, baixa            
visão (30% após melhor correção) ou visão monocular (menor ou igual ao ângulo de              
60º). 

 
Para comprovar sua condição, o aluno deverá: 
 

1) enviar para o e-mail inclusao@grancursosonline.com.br a imagem de documento         
pessoal com número do seu CPF; 

2) enviar para o e-mail inclusao@grancursosonline.com.br a imagem do laudo médico,          
emitido nos últimos 12 meses, que deve atestar a espécie e o grau ou o nível de sua                  
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação         
Internacional de Doenças (CID-10). O laudo deve conter a assinatura e o carimbo             
do médico com o número de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina             
(CRM) e informações expressas sobre a acuidade visual aferida com e sem            
correção e sobre a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos. 
 

Não podem participar do programa “GRATUIDADE GRAN AUDIOBOOKS” portadores de          
outros tipos de deficiência física, diferente da citada no item 2 deste regulamento. 
 
A adesão, bem como a sua permanência no programa “GRATUIDADE GRAN           
AUDIOBOOKS”, está estritamente condicionada ao cumprimento dos Termos de Uso do           
programa, sob pena de cancelamento automático. Em razão disso, é muito importante            
conhecer todas as regras.  
 
Temos a certeza de que esse novo programa irá impactar na vida dos alunos, dos cidadãos,                
da cidade e do país. 
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Sejam todos muito bem-vindos!  


