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Governo do Estado do Rio de Janeiro

Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão

DELIBERAÇÃO COEPE Nº 11, DE 20 DE MAIO DE 2021

APROVA ADEQUAÇÕES NOS ANEXOS DA
DELIBERAÇÃO COEPE Nº 07/2021.
 

O CONSELHO DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO – COEPE DA FUNDAÇÃO CENTRO UNIVERSITÁRIO
ESTADUAL DA ZONA OESTE – UEZO no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, em sua 120ª Reunião
Ordinária, realizada no dia 20 de maio de 2021,
 
DELIBERA:
 
Art. 1º – Aprovar adequações nos Anexos I e II da Deliberação COEPE nº 07/2021.
 
Art. 2º – O Termo de Compromisso e Responsabilidade adequado constitui o anexo único desta Deliberação.
 
Art. 3º – O Termo de Compromisso e Responsabilidade adequado passa a ser o Anexo 4 do Edital de Apoio à Inclusão Digital
(Tablets)
 
Art. 4º – Esta Deliberação entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.
 

Rio de Janeiro, 20 de maio de 2021
 
 

Luanda Silva de Moraes
Presidente

ID 4325425-0

Documento assinado eletronicamente por Luanda Silva de Moraes, Reitora, em 21/05/2021, às 16:41, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador 17285067 e o código CRC
DFBBFC1D.
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ANEXO 

TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE
Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste

ALUNO: MATRÍCULA:

CURSO:

CPF: Nº DE SÉRIE: Nº DE PATRIMÔNIO:

 

Eu,___________________________________________________ declaro ter conhecimento das normas que regem a Ação
Inclusão Digital regida pelo Edital para Apoio à Inclusão Digital na Uezo – Tablet (Deliberação COEPE nº 07/2021). Também
declaro estar ciente das minhas obrigações abaixo descritas:

 

Devo devolver o tablet à Pró-reitoria a qual estou vinculado(a) (Prograd ou Propesq), antes de solicitar colação de grau,
diplomação, trancamento e cancelamento de matrícula, exceto para casos de transferência interna Estou ciente que essas
solicitações só serão deferidas mediante a constatação da entrega desse item;

Devo utilizar o Equipamento de Inclusão digital (tablet) para fins acadêmicos no intuito de concluir o período emergencial
remoto nos semestres letivos 2020.2 e 2021.1;

Caso haja desistência de curso, exceto para casos de transferência interna, devo devolver o tablet recebido, sob pena de
restituir o valor integral do bem emprestado;

Caso haja transferência interna, devo assinar um novo Termo de Compromisso e Responsabilidade;

Isento a UEZO de quaisquer responsabilidades sobre os dados ou arquivos pessoais ou de terceiros contidos no tablet
quando de sua devolução;

Devo comunicar à Pró-reitoria a qual estou vinculado(a) caso ocorra furto ou roubo e apresentar o Boletim de Ocorrência
constando a descrição do equipamento, que avaliará a possibilidade de oferta de novo equipamento;

Assumo todas as responsabilidades da guarda, uso e conservação, obrigando-me a devolver o Equipamento de Inclusão
Digital (tablet) em momento devido a ser informado pela Pró-reitoria a qual estou vinculado (a), mesmo com a existência de
possíveis defeitos/avaria;

Devo ressarcir o valor de novecentos e quarenta e sete reais (R$ 947,00), caso haja extravio ou perda sem a comprovação de
furto ou roubo através do Boletim de Ocorrência.

PROCURAÇÃO ANEXADA? (  ) sim      (  ) não
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Recebi o Tablet Samsung Galaxy Tab A 8” (SM-T295) na data de _____ de _____________ de 2021

Assinatura do discente ou seu procurador:_________________________________________________

Assinatura do servidor ou colaborador terceirizado responsável pela entrega:
__________________________________________

 

Referência: Processo nº SEI-260002/000166/2021 SEI nº 17285067

Avenida Manuel Caldeira de Alvarenga, 1203, - Bairro Campo Grande, Rio de Janeiro/RJ, CEP 23070-200 
Telefone: (21) 2332-7530 - www.uezo.rj.gov.br  


