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COMUNICADO SOBRE O PAGAMENTO DAS BOLSAS DE MONITORIA E PROENSINO - PROEN 
 

 

 
A Pró-reitoria de Ensino de Graduação, da Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA, 

no uso das suas atribuições conferidas pela Portaria nº 239, de 10 de abril de 2018, publicada no 

Diário Oficial da União em 11 de abril de 2018, 

 

(i) CONSIDERANDO que o Administrador público deve pautar a gestão da coisa pública pelos 
princípios da supremacia do interesse público sobre o privado e da indisponibilidade do interesse 
público, bem como pelos princípios constitucionais estabelecidos no art. 37 da Constituição 
Federativa do Brasil de 1988 e que “os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são 
obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos”. (1992. Brasília. Art. 4º da Lei 
nº 8.429/92); 

(ii) CONSIDERANDO NOTA OFICIAL sobre suspensão das atividades acadêmicas previstas da 
Instituição, em resposta à continuidade aos esforços institucionais para o enfrentamento da crise 
relativa à pandemia da Covid-19 (coronavírus); 

(iii) CONSIDERANDO, as normativas previtas do Programa de Monitoria Acadêmica da Ufopa e 
Proensino, em conformidade aos objetivos institucionais de apoio pedagógico, politica de apoio 
discente voltados para melhoria do ensino de graduação e política de assistência estudantil e de 
ações afirmativas, 

 
 
RESOLVE: 

 
 

1. Tornar público o COMUNICADO DE CONTINUIDADE DO PAGAMENTO DAS BOLSAS DE 

MONITORIA E PROENSINO, vinculados aos Editais em vigência da Proen, em consonância ao 

período de suspensão das atividades acadêmicas;  

2. As frequências dos bolsistas/voluntários devem ser entregues, APÓS o período de retorno 

OFICIAL da IES, conforme procedimento de costume; 

3. Recomendamos aos docentes apresentarem aos bolsistas/voluntários propostas de estudos, 

leituras e/ou atividades remotas de cunho téorico e para melhoria da formação do 

monitor/bolsistas/voluntários, sem necessidade presencial durante o período de suspensão oficial 

da Instituição, conforme Nota divulgada; 

4. As atividades acadêmicas previstas nos projetos de monitoria/proensino das Unidades/Campi, 

que não possam ser realizadas, devido ao período de suspensão, devem ser descritas na 



frequência dos bolsistas/voluntários, sem prejuízo aos discentes; 

5. Informamos que a Proen disponibilizou seu Plano de Atendimento Remoto ao público e está 

disponível no site institucional da Ufopa, em: 

http://www.ufopa.edu.br/media/file/site/ufopa/documentos/2020/d15d37e9d5cabe3684851f7e02fb3

f1d.pdf 

6.  A Coordenação de Projetos Educacionais, neste período de suspensão de atividades, não 

realizará atendimento presencial ao público na sala 413, da Coordenação de Projetos 

Educacionais, sendo apenas possível o atendimento remoto. 

7. Todas as solicitações/dúvidas devem ser comunicadas, exclusivamente, à Coordenação de 

Projetos Educacionais por e-mail: projetos.proen@ufopa.edu.br.  

8. Pedimos aos docentes, técnicos e discentes que possam tratar sobre os casos de editais, 

desistência de vínculo de bolsistas, substituições de monitores, solicitações de declarações, 

certificados, alteração cadastral, processo de folha de pagamento ou outros assuntos similares, 

pelo endereço eletrônico informado, para que possam ser atendidos de forma remota. 

9. Desejamos votos de saúde a todos, principalmente, neste momento de esforço de medidas 

institucionais relativas ao enfrentamento à pandemia da Covid-19 (coronavírus). 

 

 
 
Agradecemos a atenção e comprensão. 
 
 
 

Santarém-PA, 19 de Março de 2020. 
 
 
 

 

 

 

 

PROFA. DRA. SOLANGE HELENA XIMENES ROCHA 
Pró-reitora de Ensino de Graduação 

Portaria n°239, de 10/04/2018. 
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