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DIREÇAO GERAL

PARANA
GOVERNO DO ESTADO

EDITAL N'11/2021 —DG

SÚMULA: EMPRÉSTIMO DE
EQUIPAMENTOS COMO AUXÍLIO
EMERGENCIAL DE INCLUSAO DIGITAL A
SER UTILIZADO NAS AULAS REMOTAS
EMERGENCIAIS DO ANO LETIVO DE 2020
—CAMPUS DE FRANCISCO BELTRAO.

0 Diretor Geral do Campus de Francisco Beltrão da Universidade Estadual do
Oeste do Paraná —UNIOESTE, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais.

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'01/2020-GRE;

CONSIDERANDO o recebimento de equipamentos tipo NOTEBOOK para a
Acessibilidade Digital adquiridos com recursos da Assembleia Legislativa do Paraná
—ALEP e repassados ao Campus pela Reitoria conforme Mem. 029/2021-PRAF;

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

TORNA PÚBLICO:

0 edital para empréstimo de equipamentos tipo NOTEBOOK para acadêmicos
da UNIOESTE —Campus de Francisco Beltrão, para a realização das atividades não
presenciais em período excepcional de atividades remotas durante a pandemia do
COVID-19.

1.DOS OBJETIVOS E FINALIDADES

1.1.Este edital será para distribuir na forma de empréstimo, equipamentos tipo
NOTEBOOK por meio de um cadastro de acadêmicos regularmente matriculados
nos cursos de graduação da UNIOESTE, que necessitem de empréstimo (contrato de
comodato) de equipamentos de informática para o desenvolvimento das atividades
acadêmicas emergenciais, enquanto perdurarem as atividades não presenciais.
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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 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 acadêmicos, mediante
classificação neste edital, por até 30 dias após o retorno integral 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 implicará
na devolução a UNIOESTE, do bem avariado.

1.3.2.Em caso de perda ou roubo do equipamento, o(a) acadêmico(a) 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 quantitativo
disponível 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 pela Direção Geral responsável pelo edital, podendo haver lista
de espera.

2. DOS EQUIPAMENTOS

2.1. Serão disponibilizados para empréstimo, equipamentos tipo NOTEBOOK
com sistemas operacionais e demais aplicativos licenciados pela Unioeste. As
alterações de uso de licenças necessárias quando houver deverão ser comunicadas
a Divisão de Informática do Campus (Fone 46 3520-4814).

2.2. Para ter direito ao empréstimo destes equipamentos, o acadêmico deverá
estar regularmente matriculado em um dos cursos de graduação em pelo menos
uma disciplina remota/síncrona ofertada pela UNIOESTE —Campus de Francisco
Beltrão.

3. DO CRONOG RAMA

3.1.As etapas do processo seletivo seguem os períodos:

a) Publicação deste Edital: 07 de maio de 2021;
b) Período de inscrição: 10 a 19de maio de 2021;
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c) Divulgação dos acadêmicos habilitados que integrarão o cadastro, será
realizada até o dia 24 de maio de 2021.

4. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇAO

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 —Campus
de Francisco Beltrão;

b. ¹o possuir equipamento tipo NOTEBOOK ou similar ou não possuir
equipamento em condições adequadas para realização das atividades
não presenciais da UNIOESTE.

4.2. A classificação e seleção se dará por meio da análise dos critérios
apresentados no Anexo I deste Edital.

5. DO CRITÉRIO PARA DESEMPATE

5.1.Acadêmico que estiver mais próximo da integralização do curso;

5.2. Havendo empate após critério apresentado no item 5.1, adota-se o
acadêmico mais idoso.

6. DOS PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇAO

6.1.A inscrição para participação neste processo de seleção é gratuita e de
responsabilidade do acadêmico. A inscrição se dará mediante o preenchimento do
formulário de inscrição (Anexo III), o qual estará disponível nos meios digitais
(arquivo extensão DOC e PDF). Disponíveis também na home page do Campus, a
partir do portal da universidade (www.unioeste.br).

6.2. Poderá ser realizada de forma online preenchendo o formulário e
enviando na forma de anexo ao e-mail cfbe.direcao eral unioeste.br, ou
presencialmente, mediante entrega no setor de protocolo do Campus no horário das
08:00hs as 12:00hs, de segunda a sexta-feira.

6.3. ¹o há necessidade de encaminhar nenhuma documentação adicional
para validar a inscrição, desde que o acadêmico preencha todos os campos do
formulário de inscrição e entregue pelos meios indicados no item 6.2.

7. AVALIAÇAO E RESULTADOS DAS INSCRIÇOES

7.1. A análise dos formulários das inscrições será realizada pela por uma
Comissão formada por servidores titulares nas Assessorias, Técnica, Pedagógica e
Assessoria de Planejamento, que avaliará todas as inscrições e justificativas e a
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pontuação indicada no Anexo I, conforme o critério definido neste edital, podendo
ser realizada visita in /oco para verificação das informações declaradas pelo
acadêmico inscrito.

8. DA PÚBLICACAO DOS RESULTADOS

8.1.0 resultado será publicado por meio de Edital nas mídias digitais do
Campus e disponibilizada aos setores envolvidos.

9. DAS RESPONSABILIDADES E DA DEVOLUVAO DO EQUIPAMENTO

9.1 0 empréstimo será efetivado ao acadêmico em dia e local especificado em
edital próprio, mediante assinatura de Termo de Empréstimo e Responsabilidade que
será fornecido pela UNIOESTE (Anexo II).

9.2 Entrega e acompanhamento serão realizados pela Divisão de Informática
do Campus.

9.2 0 empréstimo é pessoal e intransferível, sendo o acadêmico responsável
direto pela sua guarda e conservação, se responsabilizando por utilizá-lo com zelo e
prezando pelo bom uso do patrimônio. Em caso de roubo/furto o acadêmico deverá
fazer um boletim de ocorrência e encaminhar imediatamente a UNIOESTE —Campus
de Francisco Beltrão.

9.3 Qualquer dano ou avaria identificada no equipamento, não decorrente do
desgaste natural, durante o período de empréstimo (contrato de comodato) será de
responsabilidade do aluno, sendo-Ihe proibido abri-lo, formatá-lo ou realizar
manutenções por conta própria.

9.4 0 acadêmico é responsável pela guarda e uso do equipamento desde o
momento de seu empréstimo até a aprovação da vistoria no ato da devolução. Não
procedendo a devolução do equipamento, a UNIOESTE notificará o estudante que
terá 3 (três) dias úteis para justificar o atraso e realizar a devolução.

9.5 0 acadêmico deverá devolver o equipamento mesmo quando danificado,
independentemente do tipo do dano;

9.6A não devolução do equipamento no prazo estipulado no item 1.2 ou o não
pagamento da indenização, constitui infração que poderá acarretar medidas
administrativas.

10. DOS R E CU RSOS

10.1. Sobre os critérios e resultados do processo seletivo, recursos serão
deliberados pela Direção Geral, organizadora do edital.

10.2 0 prazo de recurso será de 2 (dois dias), para apresentar elementos de
fato e de direito para serem considerados pela UNIOESTE para fins de
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revisão/alteração/manutenção da decisão proferida quanto ao indeferimento da
inscrição e entendida pelo candidato como irregular.

11.DA RESPONSABILIDADE DA UNIOESTE

11.1 A instituição providenciará a operacionalização do empréstimo do
equipamento e coleta da assinatura no Termo de Comodato (empréstimo de uso) de
responsabilidade de patrimônio da UNIOESTE, bem como do recebimento quando
da sua devolução, realizando o devido protocolo de devolução.

11.2 Quando da devolução do equipamento, este deverá ser entregue na
Divisão de Informática para verificação técnica, pelo Agente Universitário
responsável, que dará ciência da devolução a Divisão de Patrimônio do Campus.

11.3Constatado dano ou avaria no equipamento, a Divisão de Informática,
deverá apresentar parecer técnico ao setor responsável para que informe acadêmico
usuário.

12.DISPOSIQOES GERAIS

12.1 As informações prestadas e o cumprimento dos prazos são de inteira
responsabilidade do acadêmico.

12.2 Ao participar do edital o acadêmico 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 informações apresentadas, são passíveis de verificação, através do
cruzamento de dados disponíveis nos sistemas de informação da universidade.

12.4 Os casos omissos serão deliberados pela Direção Geral, organizadora do
edital.

Publique-se.

Francisco Beltrão, 07 de maio de 2021.

Adilson C
Dir

rios a Rocha
tor G ral
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ANEXO I

CRITÉRIOS DE PONTUAQAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

Renda Familiar Per Capita
Critério Pontua ão

Maior ue 1,35 e menor e i ual a 1,50 salários minimos

Maior ue 1,20 e menor e i ual a 1,35 salários minimos

Maior ue 1,05 e menor e i ual a 1,20 salários mínimos

Maior ue 0,90 e menor e i ual a 1,05 salários mínimos

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

Maior ue 0,60 e menor e i ual a 0,75 salários mínimos

Maior ue 0,45 e menor e i ual a 0,60 salários mínimos

Maior ue 0,30 e menor e i ual a 0,45 salários minimos

Maior ue 0,15 e menor e i ual a 0,30 salários mínimos

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

Condi ãode Moradia do Gru o Familiar se uran a e des esa
Pró ria

Financiada em pa amento
Ocu a ão
Alu ada
Situa ão atual de moradia do acadêmico reside com
Pais? outros familiares? Côn'u e sem filhos

Sozinho a
Moradia com artilhada ensionato/re úblicaou similares
Côn u e e filhos

A enas com filhos
Outro Membro do ru o familiar cursando radua ão
A enas o estudante cursa radua ão
Outro familiar cursa radua ão
Acadêmico cotista
¹o cotista
Cotista
Condi ões de Saúde do Acadêmico
¹o ossui doen a crônica com com lica ões e/ou deficiência
Possui doen a crônica com com lica ões e/ou deficiência
Condi ões de Saúde de outro membro do ru o familiar
¹o ossui doen a crônica com com lica ões e/ou deficiência
Possui doen a crônica com complica ões e/ou deficiência
Situa ões Atí icas da família
Descreva aqui a situação de vulnerabilidade social em que se encontra. A
justificativa é passivel de verificação in locu pelo assistênte social da
Universidade.
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ANEXO II

TERMO DE COMPROMISSO DO ACADÊMICO

v

PARAM A
GOVERNO DO ESTADO

Eu

RG: CPF:

RA n'studante do ano do curso de
no campus de Francisco Beltrão

fui selecionado para receber, por empréstimo o equipamento tecnológico,

Declaro que:
1. Estou de acordo com as normas contidas no Edital n'11/2021-DG e com

as normas da administração pública.

2. Não possuo equipamento tecnológico para realizar e cumprir com eficiência
as atividades acadêmicas das disciplinas do curso em que estou matriculado na
UNIOESTE.

3. Assumo o compromisso de zelar e devolver o equipamento em perfeitas
condições de uso, na Divisão de Informática do Campus ao qual estou vinculado, até
o dia 30/11/2021, ou a qualquer tempo caso suspenda, tranque ou cancele a
matricula.

4. Qualquer danificação ou perda do equipamento tecnológico implicará na
devolução a UNIOESTE do bem avariado. Em caso de perda ou roubo do
equipamento, o acadêmico deverá entregar a Universidade o Boletim de Ocorrência
no prazo de 48 horas, a contar da data do registro na unidade policial.

5. Assumo os compromissos do Edital n'11/2021-DG, do qual o não
cumprimento, incorre na aplicabilidade do código disciplinar resolução n 046/2008—
COU. Tenho 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, documentos forjados ou
adulterados, constituindo crime de falsidade ideológica.

de 2021.

Nome do Acadêmico
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ANEXO III - FORMULÁRIO DE INSCRIÇAO

Acadêrnico:

Curso:
Endereço:

e-mail:

Fone contato:

R.A.

Data:

Indi ue assinalando com X uma alternativa ara cada critério
1. Renda Familiar Per Ca ita

Maior que 1,35 e menor e igual a 1,50 salários minimos

Maior ue 1,20 e menor e i ual a 1,35 salários mínimos

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

Maior ue 0,90 e menor e i ual a 1,05 salários mínimos

Maior ue 0,75 e menor e i ual a 0,90 salários mínimos

Maior que 0,60 e menor e i ual a 0,75 salários mínimos

Maior ue 0,45 e menor e i ual a 0,60 salários mínimos

Maior ue 0,30 e menor e i ual a 0,45 salários mínimos

Maior que 0,15 e menor e i ual a 0,30 salários mínimos

Maior e i ual 0 e menor e i ual a 0,15 salários mínimos

2. Cond i ão de Moradia do Grupo Familiar se uran a e despesa
Pró ria

Financiada em a amento
Ocupa ão

3. Situa
Alu ada
ão atual de moradia do a Acadêmico reside com
Pais? outros familiares? Côn'u e sem filhos

Sozinho a
Moradia com artilhada ensionato/re ública ou similares
Côn'u e e filhos

A enas com filhos

4. Outro Membro do ru o familiar cursando radua ão
A enas o estudante cursa radua ão
Outro familiar cursa gradua ão

5. Acadêmico cotista¹o cotista
Cotista

6. Condi ões de Saúde do Acadêmico
¹o possui doen a crônica com complica ões e/ou deficiência
Possui doen a crônica com com lica ões e/ou deficiência
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7. Condi ões de Saúde de outro membro do ru o familiar
¹o possui doen a crônica com complica ões e/ou deficiência
Possui doen a crônica com com lica ões e/ou deficiência

8. Situa ões Atí icas da familia
Descreva aqui a situação de vulnerabilidade social em que se encontra. A justificativa é passivel de
verifica ãoin loco07 ela Universidade.


