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Perguntas (atualização em 01/08/2020)
1. Qual é o período de inscrição?  clique aqui:   resposta  .  

2. Qual é o nome do auxílio de que trata este Edital? clique aqui:   resposta  .  

3. Quem pode participar?  clique aqui:   resposta  .  

4. Quantas etapas devo acompanhar para a concessão do auxílio?  clique aqui:   resposta  .  

5. Quais os períodos para acompanhamento de cada etapa? clique aqui:   resposta  .  

6. Quais os passos para executar a etapa 2 – Adesão ao Cadastro Único da Ufopa referente ao período 2020.2 ? clique aqui:   resposta  .  

7. Quais os passos para executar a etapa 3 – Solicitação do auxílio? clique aqui:   resposta  .  

8. Qual o valor do auxílio?  clique aqui:   resposta  .  

9. Quantos auxílios serão concedidos?  clique aqui:   resposta  .  

10. Qual o prazo de vigência do auxílio?  clique aqui:   resposta  .  

11. Se eu for contemplado com o auxílio, quando receberei o primeiro pagamento? clique aqui:   resposta  .  

12. Como serão distribuídos os auxílios?  clique aqui:   resposta  .  

13. Como devo proceder para interpor recursos contra algum resultado? clique aqui:   resposta  .  

14. O que deverá ser feito quando o candidato recebe a bolsa indevidamente?  clique aqui:   resposta  .  

15. Quais são as obrigações do estudante enquanto receber auxílio? clique aqui:   resposta  .  

16. Quais são as situações que levarão ao cancelamento do auxílio?  clique aqui:   resposta  .  

17. O termo de compromisso deve ser anexado em que etapa? clique aqui:   resposta  .  

Av. Avenida Mendonça Furtado, 2.946, Fátima — Telefone: (93) 2101-6530
CEP 68040-470 Santarém/Pará — http://ufopa.edu.br/proges 



Universidade Federal do Oeste do Pará
Pró-Reitoria de Gestão Estudantil

Diretoria de Acompanhamento Estudantil

18. Posso efetuar a solicitação do auxílio  sem ter conta corrente ativa? Como preencho os campos referentes a conta bancária?  clique aqui:
resposta  .  
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Respostas
1. Qual é o período de inscrição?  clique aqui: voltar para perguntas.

O período de inscrição é de 03 de agosto a 09 de agosto de 2020.

2.  Qual é o nome do auxílio de que trata este Edital?  clique aqui: voltar para perguntas.

O auxílio de que trata este edital se chama Auxílio Emergencial PSR 2020. No entanto, na etapa de solicitação do auxílio no SIGAA,  o(a)
estudante deverá selecionar este auxílio identificado como Inserção Acadêmica PSR.

3. Quem pode participar?  clique aqui: voltar para perguntas.

Poderão requerer o Auxílio Emergencial PSR 2020 os estudantes que atendam cumulativamente os seguintes critérios:

a) ter ingressado em um dos cursos de graduação presencial da via Processo Seletivo Regular 2020 (PSR 2020), inscritos nos grupos G1 a

G4, com comprovação de renda no ato da habilitação do PSR 2020 (Anexo I). 

b) estar  com  status  ativo  no  Sistema  Integrado  de  Gestão  de  Atividades  Acadêmicas  (SIGAA)  e  regularmente  matriculado  nos

componentes curriculares ofertados para a sua turma/curso no semestre letivo vigente (2020.1). 

c) ser estudante de primeira graduação. 

d) não possuir vínculo estudantil com outra Instituição de Ensino Superior (Ies).

4. Quantas etapas devo acompanhar para a concessão do auxílio?   clique aqui: voltar para perguntas.

O estudante, público-alvo mencionado na questão 3, passará por quatro Etapas no processo de concessão de que trata este edital, a saber,
O(a) estudante, público-alvo mencionado na questão 3, passará por quatro etapas no processo de concessão de que trata este edital, a
saber: 
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a) Etapa 1: análise documental; 
b) Etapa 2: adesão ao Cadastro Único da Ufopa; 
c) Etapa 3: solicitação do auxílio; 
d) Etapa 4: envio dos dados bancários.

As etapas 2, 3  e são de responsabilidade do aluno, a etapa 1 é de responsabilidade do Núcleo de Serviço Social  da Pró-Reitoria de
Assistência Estudantil (NUSES/PROGES).

5. Quais os períodos para acompanhamento de cada etapa? clique aqui: voltar para perguntas.

Quadro 1: Cronograma

AÇÃO PERÍODO

Publicação do Edital 27 de julho de 2020

Etapa 1 - Análise Documental 28 de julho a 09 de agosto de 2020

Etapas 2 e 3 - Inscrições 3 a 9 de agosto de 2020

Divulgação da lista de classificação preliminar dos candidatos
que  fizeram  a  solicitação  dos  auxílios  e  Publicação  do
Resultado Preliminar 

10 de agosto de 2020

Prazo para interposição de recurso referentes às divulgações
da lista preliminar dos candidatos que fizeram a solicitação
dos auxílios e do Resultado Preliminar

11 e 12 de agosto de 2020 (2 dias)

Análise dos recursos e Publicação dos resultados dos recursos
e do Resultado Final 

13 de agosto de 2020

Av. Avenida Mendonça Furtado, 2.946, Fátima — Telefone: (93) 2101-6530
CEP 68040-470 Santarém/Pará — http://ufopa.edu.br/proges 



Universidade Federal do Oeste do Pará
Pró-Reitoria de Gestão Estudantil

Diretoria de Acompanhamento Estudantil

AÇÃO PERÍODO

Etapa 4 - Envio dos Dados Bancários 14 a 18 de agosto de 2020

Homologação dos auxílios 19 de agosto de 2020

6. Quais  os passos para executar a etapa 2 –  Adesão ao Cadastro Único da Ufopa referente ao período 2020.2 ?  clique aqui:  voltar para
perguntas.
Observações iniciais e informações importantes: 

a) Uma vez preenchido e enviado, o formulário de inscrição referente ao período 2020.2, não poderá ser alterado.
b) É  de  responsabilidade  exclusiva  do  estudante  o  preenchimento  correto  do  formulário  de  inscrição,  assumindo,  portanto,  as

consequências por quaisquer informações incompatíveis com seus dados pessoais informados.

A adesão ao cadastro único é a primeira etapa das inscrições. Para ver o passo a passo da adesão ao cadastro único, acesse o manual de
adesão ao cadastro único e preenchimento do formulário de inscrição na página da Proges → Documentos → Editais → 2020 → Edital
n° 14/2020 - Concessão de Auxílio Emergencial para Estudantes Ingressantes pelo Processo Seletivo Regular 2020 

7. Quais os passos para executar a etapa 3 – Solicitação do auxílio? clique aqui: voltar para perguntas.

Observações iniciais e informações importantes: 
a) No ato da solicitação,  o(a) estudante deve carregar (upload) do termo de compromisso (anexo II do Edital) preenchido, assinado e
digitalizado (podendo ser foto).
b) Após o período de solicitação do auxílio, será gerada uma lista de classificação pela comissão responsável pela execução do certame,
seguindo os critérios do item 4.7 do Edital.
c) A lista de classificação será usada para o cálculo do número de auxílios,  sendo que este será determinado segundo o que está
descrito no item 4.7, alínea d.

Av. Avenida Mendonça Furtado, 2.946, Fátima — Telefone: (93) 2101-6530
CEP 68040-470 Santarém/Pará — http://ufopa.edu.br/proges 



Universidade Federal do Oeste do Pará
Pró-Reitoria de Gestão Estudantil

Diretoria de Acompanhamento Estudantil

d) Os(as) estudantes classificados(as) dentro do número de auxílios disponíveis irão compor a lista do resultado preliminar. Os demais
estudantes aptos a receberem o auxílio que estiverem fora da lista preliminar comporão o cadastro reserva e poderão ser convocados
em caso de cancelamento de auxílios, conforme o item 3.5 do Edital.

A solicitação é a segunda etapa das inscrições. Para ver o passo a passo da solicitação do auxílio, acesse o manual de solicitação do
auxílio  na  página  da  Proges  →  Documentos  → Editais  → 2020  →  Edital  n°  14/2020 - Concessão  de  Auxílio  Emergencial  para
Estudantes Ingressantes pelo Processo Seletivo Regular 2020 

8. Qual o valor da auxílio?  clique aqui: voltar para perguntas.

O auxílio de que trata este Edital será concedido em três faixas de valores diferentes, a saber: R$400,  R$300 e  R$200. 

9.  Quantos auxílios serão concedidos?  clique aqui: voltar para perguntas.

O número de auxílios concedidos para cada faixa de valor (R$400,  R$300 e  R$200) será calculado após a etapa 3 (Solicitação do auxílio), a
partir da lista de classificação do público-alvo resultante dos critérios :

a) em ordem de renda per capita crescente;
b)  obedecendo os critérios de desempate descritos no item 3.4 do Edital;
c) a partir da atribuição dos valores dos auxílios, seguindo as faixas de renda per capita apresentadas no Quadro 2.

10.   Qual o prazo de vigência do auxílio?  clique aqui: voltar para perguntas.

O Auxílio Emergencial PSR 2020 terá vigência por um período de 6 (seis) meses, correspondendo ao período de agosto  de 2020 a janeiro de
2021, para os estudantes que inicialmente obtiverem as suas solicitações de auxílios homologadas no resultado final deste processo seletivo. 

11.  Se eu for contemplado com o auxílio, quando receberei o primeiro pagamento? clique aqui: voltar para perguntas.

Av. Avenida Mendonça Furtado, 2.946, Fátima — Telefone: (93) 2101-6530
CEP 68040-470 Santarém/Pará — http://ufopa.edu.br/proges 



Universidade Federal do Oeste do Pará
Pró-Reitoria de Gestão Estudantil

Diretoria de Acompanhamento Estudantil

 A previsão para pagamento da primeira parcela do auxílio para o estudante que inicialmente tiver sua inscrição homologada após o resultado
final é setembro de 2020 (referente ao mês de agosto de 2020).

12.  Como serão distribuídos os auxílios?  clique aqui: voltar para perguntas.

A  distribuição  dos  auxílios  ocorrerá  da  seguinte  maneira,  respeitando  o  teto  individual  previsto  no  artigo  5º  da  Portaria  nº
186/2020/GR/UFOPA, de 25 de abril de 2020 e suas retificações: 

Quadro 2: Distribuição do Auxílio Emergencial PSR 2020 por Renda Per Capita de até meio salário mínimo vigente.

Faixas de Renda per capita Faixas de Renda em Valores valor do auxílio (R$)

Renda Per Capita de até meio salário
mínimo vigente

Até R$ 522,50 R$ 400,00

Renda Per Capita maior do que meio e
menor ou igual a 1 salário mínimo

vigente

De R$ 522,51 à R$ 1.045,00 R$ 300,00

Renda Per Capita maior do que 1 e
menor ou igual a 1,5 salário mínimo

vigente

De R$ 1.045,01 à R$ 1.567,50 R$ 200,00

a) 
b) Os estudantes serão classificados por ordem de prioridade da menor para a maior renda per capita.
c) Em casos de empates, o desempate ocorrerá seguindo os critérios, nessa ordem: ser estudante pertencente ao grupo de cota G4.

I. ser estudante pertencente ao grupo de cota G3;
II. ser estudante pertencente ao grupo de cota G2;
III. ser estudante pertencente ao grupo de cota G1;
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IV. maior número de pessoas no grupo familiar;
V. maior idade.

d) Após a classificação, conforme o Quadro 2, os(as) estudantes, já classificados(as), se enquadrarão no valor do auxílio segundo os valores
das suas rendas per capitas, seguindo as faixas apresentadas, no valor de R$400,00 (quatrocentos reais) para a faixa até um salário mínimo,
de R$300,00 (trezentos reais) para a faixa  maior do que meio e menor ou igual a 1 salário mínimo e de R$200,00 (duzentos reais) para a
faixa de renda per capita maior do que 1 e menor ou igual a 1,5 salário mínimo.
e) Após este enquadramento, o número de auxílios será calculado fazendo-se a soma dos valores dos auxílios dos alunos classificados, de
forma a não ultrapassar o valor mensal previsto para o atendimento do Certame.
f) Os(as)  estudantes  que  não  estiverem  dentro  do número de  auxílios,  comporão  um cadastro  reserva,  podendo  ser  chamados(as),
posteriormente, para a condição de beneficiários(as) caso haja cancelamentos.

13. O que deverá ser feito quando o candidato recebe a bolsa indevidamente?  clique aqui: voltar para perguntas.

É obrigatório o ressarcimento ao erário dos valores recebidos indevidamente pelos(as) estudantes.

14. Como devo proceder para interpor recursos contra algum resultado?  clique aqui: voltar para perguntas.

O(A) estudante pode interpor recursos nos períodos indicados no cronograma do Edital, que está exposto na resposta da questão 5. 
Algumas informações importantes antes de interpor o recurso são: 

a) O recurso deverá ser interposto e encaminhado pelo próprio candidato ao e-mail do Núcleo de Serviço Social (Nuses) da Proges 
(nuses.proges@ufopa.edu.br) indicando, com clareza, os objetivos, razões, fatos e circunstâncias justificadoras da inconformidade do 
interessado baseando-se nos critérios estabelecidos neste Edital.
b) Os recursos deverão ser direcionados ao Nuses, dentro do prazo estabelecido no cronograma deste edital, com o assunto especificando 
o nome do candidato e o Edital de que trata o recurso, por exemplo: “Fulano - Recurso ao Edital de Nº 14/2020/PROGES/UFOPA”.
c) Não serão aceitos recursos fora do prazo nem com a finalidade de entregar documentos.
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d) Os recursos serão apreciados por Comissão de Seleção e Julgamento de Recursos designada pela Proges para esse fim.
e) Os resultados dos recursos serão publicados conforme cronograma apresentado no item 6, na página da Proges, no endereço 
http://www.ufopa.edu.br/proges.
f) Não serão aceitos recursos após publicação do resultado final e após a divulgação da lista da concessão dos auxílios homologada.

15. Quais são as obrigações do estudante enquanto receber auxílio?  clique aqui: voltar para perguntas.

a) Em caso de qualquer alteração referente à condição socioeconômica, informar imediatamente o Núcleo de Serviço Social da Proges pelo 
e-mail nuses.proges@ufopa.edu.br. 
b) Nos demais casos de alterações que impliquem o descumprimento de qualquer item deste Edital que leve ao cancelamento do auxílio, 
informar imediatamente à CAE via e-mail para coordenacao.ae@ufopa.edu.br.
c) Caso haja alteração de conta, informar imediatamente à CAE, enviando os comprovantes dos novos dados bancários, segundo o que está
descrito no item 5.4, alínea a, via e-mail para coordenacao.ae@ufopa.edu.br. 
d) Nos casos de conta inativa, o(a) estudante deverá fazer a atualização dos dados bancários no período de até 15 dias, após a notificação 
da situação por e-mail pela Proges, devendo ser cancelado o auxílio caso não ocorra essa atualização no referido período.
e) Acompanhar constantemente o site da Proges (documentos → editais → 2020) para fins de informações referentes ao auxílio de que 
trata este Edital. 
f) Manter atualizados os dados pessoais no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA).

16. Quais são as situações que levarão ao cancelamento do auxílio?  clique aqui: voltar para perguntas.

O auxílio será cancelado, a qualquer tempo, nas seguintes situações: 
a) O Auxílio Emergencial PSR 2020 poderá ser cancelado nas seguintes situações:
b) Por solicitação do(a) estudante beneficiado(a);
c) Por mudança, devidamente comprovada, da situação socioeconômica informada quando do ingresso na Ufopa, conforme disposição 
do item 1.6 deste Edital (renda familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo vigente);
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d) Por fraude das informações fornecidas pelo(a) beneficiário(a) na fase de habilitação do PSR 2020 e do processo de concessão de que 
trata este Edital;
e) Por infração acadêmica, devidamente apurada, que acarrete advertência, suspensão ou expulsão do(a) estudante beneficiado;
f) Pelo trancamento total ou cancelamento de matrícula;
g) Pelo abandono do curso, caracterizado pela ausência injustificada e comprovada por mais de 30 dias consecutivos;
h) Pelo acúmulo indevido de auxílios e bolsas previsto na Portaria Nº 186/2019/GR/UFOPA (versão consolidada).

17. O termo de compromisso deve ser anexado em que etapa? clique aqui: voltar para perguntas.

Na etapa 3, no ato da solicitação, o(a) estudante deve carregar (upload) do termo de compromisso (anexo II) preenchido, assinado e 
digitalizado (podendo ser foto). 

18. Posso efetuar a solicitação do auxílio  sem ter conta corrente ativa? Como preencho os campos de conta bancária?  clique aqui: voltar para
perguntas.

Caso você não possua conta corrente ativa, preencha os campos de conta e agência com 0 e deixe o campo op em branco, pois esse campo
deve ser preenchido somente nos casos que for escolhido como banco, por exemplo,  a Caixa econômica.
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