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ADITIVO I AO EDITAL N° 13/PROGES/PROEN/UFOPA, DE 23 DE JULHO DE 2020 
 

Concessão de auxílio emergencial para acesso 
à internet destinado a estudantes de 
graduação matriculados no Período Letivo 
Especial de que trata a Resolução nº 
325/2020/CONSEPE/UFOPA.  
 

O PRÓ-REITOR DE GESTÃO ESTUDANTIL EM EXERCÍCIO E A PRÓ-REITORA DE ENSINO DE 
GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ (UFOPA), no uso de suas 
atribuições, e em consonância ao Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010, que dispõe sobre o 
Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes), tornam público o ADITIVO I referente ao 
EDITAL nº 13/2020/PROGES/PROEN/UFOPA, que trata do processo de concessão de auxílio 
emergencial para acesso à internet destinado, exclusivamente, a estudantes matriculados no 
Período Letivo Especial (PLE), de que trata a Resolução nº 325/2020/CONSEPE/UFOPA. 

 
1. Considerando atualização de segurança no sistema de e-mail da Ufopa, das 14 às 18 

horas do dia 4 de agosto de 2020, o que pode ocasionar indisponibilidade do e-mail 

institucional (envio e recebimento); e 

2. Considerando que o Edital nº 13/2020/PROGES/PROEN/UFOPA previu, em seu item 6, 

subitem 6.1, o envio de recursos em face do resultado preliminar até 18 horas do dia 4 

de agosto de 2020, exclusivamente para o e-mail institucional 

coordenação.ae@ufopa.edu.br, e considerando a necessidade de se garantir aos(às) 

estudantes prazo integral para interposição de eventuais recursos. 

3. Altera-se a redação do item 6, subitem 6.1, referente ao cronograma do processo de que 

trata o Edital nº 13/2020/PROGES/PROEN/UFOPA, especificamente dos prazos 

destinados à interposição de recurso, à publicação do resultado dos recursos e do 

resultado final, ao envio dos dados bancários e termos de compromisso, e à publicação 

da lista de homologação do auxílio, passando a vigorar com a seguinte redação: 

AÇÃO PERÍODO 

Publicação do link de solicitação de matrícula no PLE pela 
Proen. 

23 de julho de 2020 

Publicação do edital para concessão do auxílio emergencial 
para acesso à internet pela Proges/Proen. 

23 de julho de 2020 

Período de solicitação de matrícula no PLE e de solicitação do 
auxílio emergencial para acesso à internet, pelo(a) estudante. 

24 a 26 de julho de 2020 

Publicação do Resultado Preliminar. até 31 de julho de 2020 
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Prazo para Interposição de Recurso. até 18h do dia 5 de agosto de 2020 

Publicação do Resultado dos Recursos e do Resultado Final. até 21h do dia 5 de agosto de 2020 

Prazo para envio dos dados bancários e termo de 
compromisso. 

de 31 de julho a 6 de agosto de 
2020 

Publicação da lista de Homologação do auxílio. 7 de agosto de 2020 

Pagamento da 1ª parcela do auxílio. até o 15º dia útil de agosto de 2020 

Pagamento da 2ª parcela do auxílio. 
até o 15º dia útil de setembro de 

2020 

 

4. Altera-se, ainda, a redação do item 7.6, passando a vigorar com a seguinte redação:  

7.6 Os estudantes deverão encaminhar, de 31 de julho até 6 de agosto de 
2020, para o e-mail da Coordenação de Assistência Estudantil (CAE) 
<coordenacao.ae@ufopa.edu.br> os seguintes documentos:  

a) cópia legível do cartão do banco, onde conste número de agência, 
número da conta corrente e nome do estudante, ou cópia legível do 
contrato de abertura de conta bancária onde conste número de agência, 
número da conta corrente e nome do estudante. No e-mail deverão constar 
ainda seguintes informações: nome, matrícula e o curso/campus do 
estudante. 

b) Termo de compromisso (Anexo I) devidamente preenchido e assinado. 

 
5. As demais disposições do Edital nº 13/2020/PROGES/PROEN/UFOPA permanecem 

inalteradas. 

6. Este Aditivo entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Santarém, 4 de agosto de 2020. 

 
EDSON DE SOUSA ALMEIDA 

Pró-Reitor de Gestão Estudantil em exercício 
(O documento original encontra-se assinado) 

 
 

SOLANGE HELENA XIMENES ROCHA 
Pró-Reitora de Ensino de Graduação 

(O documento original encontra-se assinado 


