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Edital n'79/2020 —G RE

EDITAL PARA AUXÍLIO EMERGENCIAL
DE INCLUSAO DIGITAL A SER
UTILIZADO NAS AULAS REMOTAS
EMERGENCIAIS DO ANO LETIVO DE
2020.

CONSIDERANDO a deliberação do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão para
a retomada das atividades de ensino de forma remota com aulas síncronas Resolução.

N'74/2020-CEPE ;

CONSIDERANDO a suspensão das aulas presenciais por tempo indeterminado, nos
termos da Instrução de Serviços n 001/2020 —GRE;

CONSIDERANDO a doação recebida pela receita federal de aparelhos telefônicos e
a contratação por parte da Universidade de pacotes de dados móveis;

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná —UNIOESTE, torna público o processo
de cadastro e seleção de acadêmicos que não tenham equipamentos celulares e/ou acesso
a internet para a realização das atividades pedagógicas não presenciais, no período da
pandemia da COVID-19, conforme dispõe o presente edital.

Torna Público,

0 edital de fluxo contínuo para empréstimo de celulares e/ou internet para
estudantes da UNIOESTE, da legislação pertinente, para a realização das atividades não
presenciais em periodo excepcional de atividades remotas durante a pandemia da
COVID19.

1.DOS OBJETIVOS E FINALIDADES

1.1.Este edital será continuo até que se esgote o número de celulares e/ou internet
(200) e tem por objetivo criar um cadastro de estudantes regularmente matriculados nos
cursos de graduação da UNIOESTE, que necessitem de empréstimo (contrato de
comodato) de telefone celular Smartphone e/ou internet para o desenvolvimento das
atividades acadêmicas emergenciais, enquanto perdurarem as atividades não presenciais.

1.2.Os equipamentos serão emprestados aos acadêmicos selecionados mediante
assinatura de Termo de Cessão de Bem Público Fungível e Móvel, instrumentalizado
mediante Empréstimo e Responsabilidade, a UNIOESTE, sendo que serão devolvidos até
o último dia do ano letivo, de acordo com o Calendário Acadêmico, para realização de
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atividades não presenciais ou a qualquer tempo caso suspenda, tranque ou cancele a
matrícula, sempre a critério da Administração Superior, respeitados os princípios legais da
Administração Pública, especialmente Conveniência e Oportunidade.

1.3.Os equipamentos serão emprestados aos estudantes, mediante classificação
neste edital, por até 30 dias após o retorno integraI das atividades presenciais, de acordo
com o Calendário Acadêmico, ou imediatamente caso tranque ou cancele a matrícula ou a
critério da UNIOESTE.

1.3.1.Qualquer danificação ou perda do equipamento tecnológico implicara na
devolução â UNIOESTE, do bem avariado.

1.3.2.Em caso de perda ou roubo do equipamento, o (a) estudante deverá entregar
a Universidade o Boletim de Ocorrência no prazo de 48 horas, a contar da data do registro
na unidade policial.

1.4.0 empréstimo dos equipamentos está condicionado ao número de aparelhos
disponíveis para tal finalidade na instituição.

1.5.Caso o número de inscrições no Cadastro exceda o número de equipamentos
tecnológicos possíveis de serem disponibilizados, o critério será a classificação gerada e
examinada pela banca interna responsável pelo edital, podendo haver lista de espera.

2. DOS APARELHOS
2.1.Serão disponibilizados para empréstimo celulares com acesso a rede de internet

3G ou 4G, podendo ser disponibilizado conforme a necessidade do aluno, somente o
aparelho ou somente a internet ou ambos, limitados neste primeiro momento em 200
unidades de cada.

2.2. Para ter direito ao empréstimo destes aparelhos, o acadêmico deverá estar
regularmente matriculado em um dos cursos de graduação em pelo menos uma disciplina
remota/síncrona ofertada pela UNIOESTE, em quaisquer dos campi.

2020

3. DO CRONOGRAMA
3.1.As etapas do processo seletivo seguem os períodos abaixo:
a) Período de publicação do Edital na página da UNIOESTE em 08 de setembro de

b) Período de inscrição na página da PROGRAD
(https://www5.unioeste.br/portalunioeste/prograd/acesso/editais-prograd) ou de forma
resencial no rotocolo do cam us ao ual o acadêmico está re ularmente matriculado de

forma continua odendo o aluno se inscrever a ual uer tem o havendo necessidade
observando a dis o nibilidade de a arelhos e/ou internet.

c) Divulgação dos estudantes habilitados que integrarão o cadastro, será realizada
até o dia 25 de setembro de 2020.

4. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAQAO
4.1 Os requisitos mínimos para participação deste edital são:
a. Estar regularmente matriculado em pelo menos uma disciplina remota síncrona

emergencial, em curso de graduação da UNIOESTE;
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12. DISPOSIÇOES GERAIS
12.1 As informações prestadas e o cumprimento dos prazos são de inteira

responsabilidade do estudante.
12.2 Ao participar do edital o estudante assume a ciência de que a omissão de

informação ou a falsa declaração são consideradas faltas graves, assumindo inteiramente
a responsabilidade perante o Art. 299 do Código Penal, que versa sobre declarações falsas,
constituindo crime de falsidade ideológica.

12.3 As iA informações apresentadas, são passiveis de verificação, através do
cruzamento de dados da universidade.

12.4A qualquer momento a universidade pode solicitar o recolhimento dos aparelhos
e/ou o cancelamento do plano de dados móveis.

12.5 Informações adicionais serão efetuadas por meio do portal da UNIOESTE, no
endereço www. unioeste.br.

12.60s casos omissos serao deliberados pela comissão organizadora do edital.

Publique-se

Gabinete da Reitoria

Cascavel, 08/09/2020

Gilmar Ribeiro de Mello
Reitor em exercício da UNIOESTE
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ANEXO I

Critério

Renda Familiar Per Caplta
Maior que 1,35
Maior que 1,20 e menor e igual a 1,35 salários mínimos

Maior que 1,05 e menor e igual a 1,20 salários mínimos

Maior que 0,90 e menor e igual a 1,05 salários mínimos

Maior que 0,75 e menor e igual a 0,90 salários mínimos

Maior que 0,60 e menor e igual a 0,75 salários minimos

Maior que 0,45 e menor e igual a 0,60 salários mínimos

Maior que 0,30 e menor e igual a 0,45 salários minimos

Maior que 0,15 e menor e igual a 0,30 salários mínimos

Maior e igual 0 e menor e igual a 0,15 salários mínimos

Goridicão de Moradia do .~rufião i a!rn!i!ia! (: '' . :..".',':e despesa)
Própria

Financiada (em pagamento)

Ocupação

Alugada

==';=; a o a'; i de moraaía do(a) Estudaríte (reside com)
Pais? outros familiares? Cônjuge sem filhos

Sozinho(a)

Moradia compartilhada (pensionato/república ou similares)

Cônjuge e filhos

Apenas com filhos

\ vlel I lbro do glupv familiar cursando graduação
Apenas o estudante cursa graduação
Outro familiar cursa graduação
L~+a <@uva>!aa vueio!0

Não cotista

Cotista

Condições de Saúde do Estudante

Não possui doença crõnica com complicações e/ou deficiência
Possui doença crônica com complicações e/ou deficiência
Coo=-''.:y=--:=- d- So--úde e " t.o membro do grupo familiar

Não possui doença crônica com complicações e/ou deficiência
Possui doença crônica com complicações e/ou deficiência

Situações Atlpicas da famllia

Situação na vida do estudante ou do grupo familiar que se configure como agravante de vulnerabilidade de
acordo com o parecer social do profissional de Serviço Social
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