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Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Reitoria

ATO EXECUTIVO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA
AEDA 022/REITORIA/2021
INSTITUI O
DIDÁTICO

AUXÍLIO

PARA

AQUISIÇÃO

DE

MATERIAL

O REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a suspensão, pelo AEDA 21/REITORIA/2021, das atividades acadêmicas e administrativas não essenciais, a fim de conter a
propagação do novo coronavírus (Covid-19);

CONSIDERANDO a necessidade de a UERJ fomentar a inclusão digital da comunidade acadêmica para o sucesso das suas atividades exercidas
por meio de mediação tecnológica;

CONSIDERANDO a inviabilidade de aquisição de material didático para os estudantes cotistas durante a pandemia;

RESOLVE:

Art. 1º. Fica estabelecido o auxílio para a aquisição de material didático destinado a todos os estudantes da graduação da UERJ e do Instituto de
Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira (CAp - Uerj), que são beneficiários, nesta data, da bolsa permanência paga aos ingressos pelo sistema
de reserva de vagas (cotistas).

Parágrafo Único. O valor do auxílio previsto neste artigo é de R$ 600,00 (seiscentos reais), pago em parcela única.

Art. 2º. Este ato produzirá efeitos a partir de 1º de julho de 2021.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 02 de junho de 2021.

Ricardo Lodi Ribeiro
REITOR

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Lodi Ribeiro, Reitor, em 02/06/2021, às 13:22, 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 17778012 e o código CRC 98A71D42.
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