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Governo do Estado do Rio de Janeiro

Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste

PORTARIA UEZO SEI N.º 28 DE 26 DE AGOSTO DE 2020

  

INSTITUI O AUXÍLIO
EMERGENCIAL  PARA INCLUSÃO 
DIGITAL  E  MANTÉM A BOLSA
PERMANÊNCIA DURANTE A  
PANDEMIA DA COVID-19.

A REITORA DA FUNDAÇÃO  CENTRO  UNIVERSITÁRIO  ESTADUAL DA ZONA OESTE, no
uso de suas atribuições legais, 

 
E CONSIDERANDO:
- a Portaria UEZO n°25 de 31 de julho de 2020,   que suspende as atividades acadêmicas da graduação e
pós-graduação e administrativas não essenciais presenciais, a fim de conter a propagação do novo
coronavírus (Covid-19);
- a Deliberação COEPE SEI nº15, de 13 de agosto de 2020 que  aprova o retorno das aulas de graduação,
por meio remoto, como solução emergencial, em função dos efeitos da pandemia da COVID-19;
- que a Lei nº 8.905, de 19 de junho de 2020 proibiu a interrupção ou a redução das bolsas que são
ofertadas pela UEZO durante o período da pandemia;
- a necessidade de a UEZO fomentar a inclusão digital da comunidade acadêmica para o sucesso das suas
atividades exercidas por meio de mediação tecnológica;
- a inviabilidade de aquisição de material didático para os estudantes cotistas em vulnerabilidade social
durante a pandemia;

 

RESOLVE:

 

Art. 1º. Instituir o auxílio emergencial para a inclusão digital destinado a todos os estudantes da graduação
da UEZO que são beneficiários, nesta data, da bolsa permanência paga aos ingressos pelo sistema de
reserva de vagas (cotistas).
 
 Parágrafo Único. O valor do auxílio emergencial para inclusão digital  pago em cota ÚNICA, será o
mesmo valor pago atualmente para a bolsa permanência aos ingressos pelo sistema de reserva de vagas
(cotistas).
 
Art. 2º - Aos estudantes da graduação da UEZO, que em 16 de março de 2020, quando se deu a suspensão
das atividades acadêmicas presenciais, tinham direito à bolsa permanência paga aos ingressos pelo sistema
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de reserva de vagas (cotistas), fica assegurado o pagamento da referida bolsa até o fim da suspensão das
atividades presenciais, nos termos da Lei nº 8.905/2020.
 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

 

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2020.

 

Maria Cristina de Assis
Reitora

Id. Funcional 2565482-9

 

Documento assinado eletronicamente por Maria Cris�na de Assis, Reitora, em 26/08/2020, às
15:45, 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
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