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Em 18 de março de 2020, foi lançado o Edital
nº 4/2020/PROGES/UFOPA para concessão
de auxílio estudantil aos 136 estudantes
ingressantes em 2020, via processos
seletivos especiais (PSEI e PSEQ), para os
cursos de graduação da Ufopa.
A concessão do auxílio garante a assistência
estudantil a esse público, que são
presumidamente vulneráveis, também
diante do quadro de emergência de saúde
pública de importância internacional
decorrente do Covid-19 (Coronavírus).

Em 27 de março de 2020, foi publicado o Edital n°
5/2020/PROGES/UFOPA para concessão de auxílio
alimentação no Restaurante Universitário da Ufopa
(RU) durante o período de enfrentamento à Covid-19. 
A concessão de alimentação destina-se a estudantes
de graduação regularmente matriculados no período
letivo 2020.1 na Ufopa e seus dependentes na
condição de filhos até 18 anos que residam com o(a)
estudante. Diariamente, são fornecidas 300 refeições
no RU da Ufopa.

Auxílio estudantil para
indígenas e quilombolas
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AUXÍLIOS ESTUDANTIS IMPLEMENTADOS DURANTE A PANDEMIA

Concessão de alimentação no RU
para estudantes e dependentes



Em 22 de abril de 2020, a Proges divulgou o Edital nº
8/2020/PROGES/UFOPA para concessão de auxílio
alimentação emergencial aos estudantes matriculados nos
cursos de graduação ofertados nos Campi da Ufopa em
Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Óbidos e Oriximiná,
durante o período de enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do
Coronavírus (Covid-19) na Ufopa. No total estão sendo
concedidos 400 auxílios no valor de R$ 200,00 mensais. A
vigência desse auxílio é até dezembro de 2020.

Auxílio emergencial para acesso à
internet para estudantes

matriculados no PLE
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AUXÍLIOS ESTUDANTIS IMPLEMENTADOS DURANTE A PANDEMIA

Auxílio alimentação emergencial para
estudantes dos campi fora de sede

Em 27 de julho de 2020, a Proges lançou o Edital n°
13/2020/PROGES/PROEN/UFOPA para concessão de
300 auxílios emergenciais no valor de R$ 150,00 (duas
parcelas de R$ 75,00) a serem pagos no mês de agosto
e setembro,  destinados à aquisição de pacote de dados
de internet para auxiliar na  realização de atividades
acadêmicas do Período Letivo Especial (PLE).
O PLE é destinado aos discentes com status “formando”
ou “ativo” que tenham, no mínimo, 80% de carga horária
de seu curso já cumprida. A matrícula não era
obrigatória. A oferta do período está ocorrendo de
forma totalmente remota por meio da Turma Virtual.



Em 27 de julho de 2020, a Proges lançou o Edital nº
14/2020/PROGES/UFOPA para concessão de auxílios
emergenciais a estudantes em situação de vulnerabilidade que
ingressaram pelo Processo Seletivo Regular (PSR) em 2020. A
concessão consiste em auxílios de R$200 a R$400, de acordo
com a faixa de renda do discente, pelo período de seis meses.
O auxílio poderá ser usado para despesas de moradia,
alimentação e saúde. Mais de 400 discentes que cursaram o
ensino médio integralmente na rede pública e com renda per
capita familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo
puderam concorrer ao benefício.
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AUXÍLIOS ESTUDANTIS IMPLEMENTADOS DURANTE A PANDEMIA

Concessão de auxílio emergencial para
estudantes do PSR 2020

Manutenção de todos os auxílios
estudantis vigentes PNAES e MEC
Durante a suspensão das atividades presenciais na
Ufopa a Proges manteve o pagamento dos auxílios
estudantis de todos os editais no âmbito da Ufopa e
da Bolsa do Programa de Bolsa Permanência do
MEC.
A vigência dos editais tem sido prorrogadas
mensalmente desde abril de 2020 pelos editais n° 6,
7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 e 18/2020/PROGES/UFOPA.

Considerando 2361 auxílios vigentes, foram investidos
cerca de R$ 3.031.594,23, de recurso da Política Nacional de
Assistência Estudantil (PNAES), durante o período de
março a agosto de 2020, desde o início do enfrentamento
à crise de saúde pública da Covid-19.



No período de 4 a 31 de maio de 2010 o Núcleo de
Acessibilidade o curso de Sinais Básicos de Libras na
modalidade online.
O curso foi destinado a servidores e discentes da
Ufopa. As inscrições foram realizadas via formulário
eletrônico no período de 27 de abril de 2020 a 30 de
abril de 2020. Foram disponibilizadas 30 (trinta)
vagas e mais 11 (dez) vagas para o cadastrado de
reserva, ao todo foram foram 41 (quarenta e uma)
pessoas inscritas no curso.

Visando proporcionar acessibilidade de informação
aos estudantes com deficiência auditiva o Núcleo de
Acessibilidade, em 20 de abril de 2020, publicou no
site da Proges e no Youtube um vídeo informativo
em Língua Brasileira de Sinais (Libras) sobre
prevenção e combate à Covid-19.
O vídeo foi traduzido pelo servidor Tradutor e
Interprete de Língua Brasileira de Sinais (TILS), Lino
Arlem Azevedo Baia, e pode ser acessado Clicando
aqui.
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19

Curso de Língua Brasileira de
Sinais (Libras) Online

Vídeo informativo em Libras
sobre prevenção e combate à

Covid-19

https://www.youtube.com/watch?v=AeHpqkENg_c&feature=emb_title


No dia 26 de junho de 2020, em alusão à data
comemorativa do Dia do Orgulho LGBTI,
comemorada mundialmente no dia 28 de junho, a
Proges em parceria com a Diretoria de Cultura da
Pró-Reitoria da Comunidade, Cultura e Extensão,
promoveu a Live-Debate “População LGBTI em
tempos de pandemia: os direitos adquiridos estão
sendo garantidos?”.
O debate foi transmito pelo Youtube, por meio do
canal Estúdio Encontro das Águas da Ufopa e pode
ser assistido Clicando aqui. 

Em 13 de maio de 2020, a Proges em parceria com a
Diretoria de Cultura da Pró-reitoria de Cultura,
Comunidade e Extensão realizou o debate online
intitulado “População Negra: as 'veias
abertas' das desigualdades raciais e sociais
históricas em tempo de Covid-19”.
O debate foi transmito pelo Youtube, por meio do
canal Estúdio Encontro das Águas da Ufopa, e pode
ser assistido Clicando aqui.
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19

Live-Debate “População LGBTI
em tempos de pandemia"

Debate online sobre as
desigualdades raciais em tempo

de Covid-19

https://www.youtube.com/watch?v=RdbyqDwmMiU
https://www.youtube.com/watch?v=t_Bd4hv4Of0


Em alusão à Semana Nacional da Pessoa com
Deficiência Intelectual e Múltipla, a Proges realizou,
em 26 de agosto, a  web conferência
intitulada  “Alunos com Deficiência Intelectual e
Múltipla: desafios e possibilidades na efetivação do
direito à educação”.
O debate foi transmito pelo Youtube, por meio do
canal da Proges, e pode ser assistido Clicando aqui.
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19

Web conferência na Semana
Nacional da Pessoa com

Deficiência Intelectual e Múltipla

Segundo Curso de Língua
Brasileira de Sinais (Libras) Online
Em 06  julho  de  2020, a Proges  iniciou  o segundo 
 curso  de  Língua Brasileira  de  Sinais (Libras), na
modalidade online, intitulado “Introdução à Libras”. 
Este curso foi destinado não  somente  à comunidade
acadêmica da Ufopa,  mas a todos que se
interessam em conhecer a Libras. Inscreveram-se no
curso o total de 40 pessoas, total de vagas
disponíveis e 20 foram inscritas no cadastrado de
reserva, caso houvesse desistência. O encerramento
ocorreu 31 de julho.

https://www.youtube.com/watch?v=t_Bd4hv4Of0


No intuito de incentivar a prática de esporte, lazer
e entretenimento no período em que se fazem
necessárias medidas de distanciamento social, a
Proges publicou, em 21 de julho,
uma  Cartilha  disponibilizando à  comunidade
acadêmica da Ufopa algumas sugestões de
atividades que podem ser executadas em casa e em
família. Clique aqui para ter acesso à cartilha e aqui
para assistir os vídeos complementares.

A Cartilha  com o tema  "Como preservar a saúde
mental em tempos de pandemia" foi publicada pela
Proges em 16 de junho, orientando estudantes sobre
as medidas/cuidados para promoção da saúde
mental nesta nova realidade imposta pela crise
mundial de Saúde decorrente da pandemia da
Covid-19 (SARS-Cov2).
Para ter acesso à cartilha Clique aqui.

Publicação da Cartilha:
Atividades esportivas para

praticar em casa
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19

Publicação da Cartilha: Saúde
Mental em tempos de pandemia

http://www.ufopa.edu.br/media/file/site/proges/documentos/2020/9cc4c8af8d0f65ec0a397b3a7316929e.pdf
http://www.ufopa.edu.br/proges/comunica/noticias/cel-publica-cartilha-sobre-atividades-esportivas-e-de-lazer-que-podem-ser-praticadas-em-casa/
http://www.ufopa.edu.br/media/file/site/proges/documentos/2020/bea2d202c69c7453992243b4010a9377.pdf


A Proges lançou, em 18 de junho, um Questionário
sobre experiências e estratégias pessoais das/os
estudantes da Ufopa de enfrentamento à
pandemia. 
.O objetivo do levantamento foi auxiliar o
planejamento de ações e serviços à comunidade
acadêmica que possam contribuir no
enfrentamento de situações geradoras de angústia,
estresse e mal-estar.
Saiba mais Clicando aqui.

A Cartilha com o tema "Orientações para organizar a
vida do estudante no período de suspensão de
aulas presenciais" foi publicada, em 15 de agosto,
apresentando algumas dicas e sugestões que podem
colaborar na continuidade dos estudos durante a
suspensão das aulas e atividades presenciais na
Ufopa, em decorrência da pandemia.
Para ter acesso à cartilha Clique aqui.

Aplicação de Questionário sobre
as experiências no enfretamento

à pandemia

Boletim Informativo da Proges

Volume 1, edição n° 1, setembro/2020

8

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19

Publicação da Cartilha: Orientação
pedagógica para discentes

http://www.ufopa.edu.br/proges/comunica/noticias/nupsi-lanca-questionario-sobre-experiencias-e-estrategias-pessoais-de-enfrentamento-a-pandemia/
http://www.ufopa.edu.br/media/file/site/proges/documentos/2020/bea2d202c69c7453992243b4010a9377.pdf


A Proges lançou, em 5 de agosto, questionário
socioeconômico  com o objetivo de diagnosticar e
sistematizar o perfil social, cultural e econômico
dos estudantes com deficiência. O formulário pôde
ser preenchido entre os dias 5 e 28 de agosto de
2020  pela internet por todos os estudantes com
deficiência da Ufopa.
Para mais informações Clique aqui.
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19

Aplicação de Questionário
Socioeconômico para Estudantes

com Deficiência da Ufopa

Aplicação de Questionário
Socioeconômico para Estudantes

indígenas da Ufopa
A Proges lançou em parceia com o Diretório
Acadêmico Indígena (Dain), em 20 de agosto,
questionário com o objetivo de realizar o
diagnóstico do perfil social, cultural e econômico
dos discentes indígenas matriculados na Ufopa.
O preenchimento deverá ocorrer entre os dias 21
de agosto a 4 de setembro de 2020. O
questionário ficou disponível para preenchimento
no site da Proges.
Para mais informações Clique aqui.

http://www.ufopa.edu.br/proges/comunica/noticias/questionario-socioeconomico-para-estudantes-com-deficiencia-da-ufopa/
http://www.ufopa.edu.br/proges/comunica/noticias/proges-e-diretorio-academico-indigena-aplicarao-questionario-aos-estudantes-indigenas-da-ufopa/


Em 13 de agosto a Proges lançou a versão "Cante em casa"
do Projeto "O Palco Meu". Este projeto tem como objetivo a
democratização da cultura, com prioridade para estilos
musicais como o MPB, rock, samba e canções regionais.
Nessa versão servidores e estudantes da Ufopa enviam
vídeos de suas apresentações musicais para o e-
mail  esporte.lazer@ufopa.edu.br para serem divulgados
nas redes sociais da Proges.
O projeto já conta com 10 episódios atualmente, que são
publicados no Instagram (@progesufopa) e no canal do
Youtube da Proges. Acesse a seguir:
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PROJETOS DESENVOLVIDOS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19

Lançamento do Projeto "O Palco Meu:
Cante em casa"

@progesufopa Proges/Ufopa

https://www.instagram.com/progesufopa/
https://www.youtube.com/channel/UCCyQlhnm-OjjBO6mSxhNGeQ?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/progesufopa/
https://www.youtube.com/channel/UCCyQlhnm-OjjBO6mSxhNGeQ?view_as=subscriber


Em 10 de julho de 2020, foi publicada no Diário Oficial da
União a prorrogação do contrato de seguro de vida
coletivo para estudantes da Ufopa, agora o contrato tem
vigência até 16 de julho de 2021.
O contrato proporciona aos (às) estudantes da Ufopa de
graduação e de pós-graduação regularmente
matriculados (as), cobertura por apólice de seguro
coletivo, contra acidentes pessoais, morte acidental,
invalidez permanente parcial ou total por acidente,
despesas médicas hospitalares, odontológicas e
assistência especial.
Clique aqui para mais informações.
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AÇÕES DESENVOLVIDAS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19

Prorrogação do Seguro de Vida
coletivo para estudantes da Ufopa

Em 11 de maio de 2020, foram entregues 51
(cinquenta e uma) cestas básicas aos estudantes
indígenas selecionados pelo Diretório Acadêmico
Indígena na Ufopa.
A entrega das cestas ocorreu no Restaurante
Universitário (RU/Ufopa). Esta ação faz parte da
política nacional da FUNAI povos indígenas no
período da quarentena por conta da pandemia.

Entrega de cestas básicas a
estudantes indígenas em parceria
com a FUNAI

http://www.ufopa.edu.br/proges/comunica/noticias/contrato-de-seguro-de-vida-para-estudantes-da-ufopa-e-prorrogado/


Boletim Informativo da Proges

Volume 1, edição n° 1, setembro/2020

11

A Proges mantém o compromisso com a educação pública, inclusiva e
gratuita, a ciência, as ações afirmativas, a assistência estudantil e a
saúde de todas(os). Logo estaremos juntos. Até lá, fique em casa.


