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UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

COORDENAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS 

 

 

EDITAL Nº 96, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018. PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO 

PERÍODO DO PROGRAMA DE MONITORIA ACADÊMICA. 

 

CONSIDERANDO os princípios gerenciais da Administração Pública como economicidade dos recursos 

públicos, eficácia, eficiência, efetividade e otimização. 

 

CONSIDERANDO a relevância da política institucional de ensino, a partir das atividades desenvolvidas 

dos projetos de monitoria para o fortalecimento dos cursos de graduação e atendimento ao Decreto nº 

7.234, de 19/07/2010 (PNAES), IN. Nº01/2012-PROEN, de 09.05.2012, Resolução nº177, de 20.01.2017 

– Regimento de Ensino de Graduação; 

 

CONSIDERANDO a importância do atendimento e desenvolvimento das atividades de monitoria no 

período letivo 2018.2, que encerram no mês de fevereiro de 2019, no sentido de evitar a descontinuidade 

e possíveis prejuízos à comunidade acadêmica. 

 
A PRÓ-REITORA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO DA UFOPA, em exercício, no uso das suas 

atribuições delegadas, respectivamente, pela Portaria nº 2.063-PROGEP, de 26 de Dezembro de 2018,  

 

RESOLVE: 

 

1. Prorrogar até o dia 28 de fevereiro de 2019, a vigência do Programa de Monitoria Acadêmica, 

referente às bolsas e período de atividades dos projetos, conforme previsto nos Editais do PMA.  

2. Ficam alterados os respectivos Editas: 

 

a) Edital nº 02/2018 - PROEN/DE, de 05 de janeiro de 2018 - Concessão de Bolsa de Monitoria -

  Acompanhamento aos estudantes com necessidades educacionais especiais. Campus de 

Santarém – Núcleo de Acessibilidade; 

b) Edital nº 22/2018 - PROEN/DE, de 23 de março de 2018, referente à vigência dos projetos de 

laboratórios de ensino/informática e projetos integrados de ensino. Campus de Santarém; 

c)  Edital nº 01/2018 – PROEN/Campus de Itaituba, de 02 de abril de 2018, referente à vigência 

dos projetos de laboratórios de ensino/informática e projetos integrados de ensino.  

d) Edital nº 01/2018 – PROEN/Campus de Óbidos, de 04 de abril de 2018, referente à vigência 

dos projetos de laboratórios de ensino/informática e projetos integrados de ensino. 

e) Edital nº 02/2018 – PROEN/Campus de Monte Alegre, de 09 de abril de 2018, referente à 

vigência dos projetos de laboratórios de ensino/informática e projetos integrados de ensino. 

f) Edital nº 01/2018 – PROEN/Campus de Oriximiná, de 12 de abril de 2018, referente à 

vigência dos projetos de laboratórios de ensino/informática e projetos integrados de ensino. 

g) Edital nº 01/2018 – PROEN/Campus de Alenquer, de 12 de abril de 2018, referente à vigência 

dos projetos de laboratórios de ensino/informática e projetos integrados de ensino. 

h) Edital nº 01/2018 – PROEN/Campus de Juruti, de 13 de abril de 2018, referente à vigência dos 

projetos de laboratórios de ensino/informática e projetos integrados de ensino. 
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i) Edital nº 63/2018 - PROEN, de 28 de maio de 2018 - Seleção de Bolsistas de Monitoria do 

Centro de Documentação Histórica do Baixo Amazonas/ICED/PROEN/Tribunal de Justiça do 

Pará; 

j) Edital nº 079/2018 - PROEN, de 17 de outubro de 2018 - Concessão de Bolsa de Monitoria - 

Acompanhamento à estudante com deficiência do Campus de Juruti; 

k) Edital nº 80/2018-PROEN, de 29 de outubro de 2018 - Programa de Monitoria Acadêmica - 

Disciplina 2018.2 Multicampi. 

. 

3. Os demais itens destes editais em que não se aplicam às datas retificadas permanecem inalterados.  

4. Os casos omissos e eventuais dúvidas referentes a estes editais serão resolvidos e esclarecidos pela 

Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proen). 

5. Este Edital entrará em vigor na data de sua assinatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santarém-PA, 28 de Dezembro de 2018. 

 

 

 

 

POLIANA FERNANDES SENA E SOUSA 

Pró-reitora de Ensino de Graduação, em exercício. 

Portaria nº 2.063, de 26 de Dezembro de 2018/PROGEP/UFOPA. 
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