
 
Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste

DELIBERAÇÃO COEPE Nº 025, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2016.

SITUAÇÃO  ACADÊMICA  DA
DISCENTE EZELITA ALVES DA
SILVA

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA FUNDAÇÃO

CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTADUAL DA ZONA OESTE – UEZO, no uso de

suas atribuições estatutárias e regimentais, na sua 81ª Reunião Ordinária realizada em

08 de novembro de 2016,

CONSIDERANDO:

- o Processo E-26/002/75/2016 que trata da situação acadêmica da aluna Ezelita Alves

da Silva, matrícula 0723800077, no que tange ao Regime Especial de Ensino (REE) e

ao direito do pagamento de bolsa auxílio;

- a ciência da referida aluna, quanto ao registrado no Termo de Adesão ao Programa de

Bolsa Auxílio da UEZO em 08/11/2011, tendo como base a Lei Estadual 5346/08, e, em

que consta que:"é reservado à Comissão de Avaliação da Situação Socioeconômica o

direito,  e  a  qualquer  momento,  de reavaliar  o benefício concedido,  cabendo a esta

comissão fazer permanecer ou cancelar o referido pedido, assim como consta que, os

estudantes que não tenham frequência regular não receberão o pagamento da bolsa-

auxílio sob qualquer hipótese";

 - que  segundo  as  deliberações  COEPE  039/2014  e  COEPE 058/2015, os  cursos  com

integralização máxima em 10 (dez) semestres, a bolsa-auxílio com duração de 1 (um)

ano respeitará o limite máximo de 4 (quatro) renovações anuais e, ainda, que a aluna

não  participou  do  processo  de  reavaliação  em outubro  de  2015,  sendo  constatadas
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reiteradas reprovações por falta na segunda chance da reavaliação socioeconômica em

fevereiro de 2016,  uma vez  que o REE deve ser  cumprido conforme a deliberação

própria (COEPE 060/2012).

DELIBERA:

Art. 1º-  Aprovar que a aluna Ezelita Alves da Silva, matrícula 0723800077, não tem

mais direito à renovação do auxílio supracitado.

Art. 2º – Esta Deliberação entra em vigor na presenta data, revogadas as disposições em

contrário.

Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2016.

Alex da Silva Sirqueira
Presidente
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