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II. Analisar a documentação exigida nos editais e 

entregue no período de inscrição; 

III. Selecionar os estudantes classificados dentro do 

número de vagas; 

IV. Divulgar, no mural e site institucional da Proges, os 

resultados preliminar e final; 

V. Apreciar e deliberar sobre os recursos interpostos em 

face do resultado preliminar; 

VI. Apresentar relatório circunstanciado do processo, 

com análise crítica dos resultados e sugestões de 

aperfeiçoamento dos processos subsequentes. 

Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

LIDIANE NASCIMENTO LEÃO 

 

E D I T A I S 

 

ADITIVO Nº 3 AO EDITAL Nº 

3/PROGES/UFOPA, DE 26 DE SETEMBRO DE 

2014. 

A PRÓ-REITORA DE GESTÃO ESTUDANTIL DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO 

PARÁ, no uso de suas atribuições conferidas pela 

Portaria nº 73/GR/UFOPA, de 20 de fevereiro de 2019, 

publicada no Diário Oficial da União nº 39, de 25 de 

fevereiro de 2019, Seção 2, pág. 33, e pela delegação de 

competência que lhe concede a Portaria nº 

297/GR/UFOPA, de 25 de junho de 2019, 

Considerando os termos da Portaria Normativa nº 39, de 

12 de dezembro de 2007, que institui o Programa 

Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes); e do 

Decreto nº 7.234/2010, que dispõe sobre esse programa; 

Considerando os termos da Resolução Consepe nº 200, 

de 8 de junho de 2017, que institui a Política de Ações 

Afirmativas e Promoção da Igualdade Étnico-Racial na 

Ufopa;  

Considerando os termos da Resolução Consepe nº 210, 

de 22 de agosto de 2017, que estabelece a Política de 

Assistência Estudantil da Ufopa;  

Considerando a Lei nº 13.655, 25 de abril de 2018, que 

inclui no Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 

1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro), disposições sobre segurança jurídica e 

eficiência na criação e na aplicação do direito público; 

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 da República Federativa do Brasil de 1988;  

Considerando os subitens 7.1.2 e 10.3 do Edital nº 

3/2014/PROGES/UFOPA, que tornam públicos, 

respectivamente, os compromissos dos discentes 

indígenas e o processo de renovação da concessão do 

auxílio permanência especial. 

Considerando que os estudantes abrangidos pelo 

referido Edital se encontram em condições de 

vulnerabilidade socioeconômica e necessitam de auxílio 

financeiro para ampliar as condições de permanência na 

educação superior pública federal, contribuindo para a 

promoção da inclusão social pela educação; 

Considerando que o prazo de vigência do Edital nº 

3/2014/PROGES/UFOPA encerrou em agosto de 2019, 

nos termos do Aditivo nº 2/2019/PROGES/UFOPA, de 

12 de julho de 2019; 

Considerando os termos da Portaria nº 

186/2019/GR/UFOPA (Versão Consolidada), de 25 de 

abril de 2019; e  

Considerando os termos da Portaria Normativa nº 

2/2019/GR/UFOPA, de 6 de setembro de 2019, resolve: 

 

Art. 1º Prorrogar o prazo de vigência do Edital nº 

3/PROGES/UFOPA, referente ao Auxílio Permanência 

Especial 2014, tendo como público-alvo estudantes 

indígenas vinculados aos cursos de graduação desta 

Instituição, por mais 4 (quatro) meses, a saber: setembro 

a dezembro de 2019.  

Art. 2º Permanecem vigentes os termos do Edital n° 

3/2014/PROGES/UFOPA, tendo como público-alvo 

estudantes indígenas, com alteração dos valores de 

auxílios por eles estabelecidos, nos seguintes termos: 

a) Estudante indígena não beneficiário da bolsa do 

PBP/MEC fará jus a auxílio custeado pelo orçamento do 

Pnaes/Ufopa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais). 

b) Estudante indígena beneficiário da bolsa do 

PBP/MEC fará jus a auxílio custeado pelo orçamento do 

Pnaes/Ufopa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais), observando-se o limite estabelecido no art. 5º da 

Portaria nº 186/2019/GR/UFOPA (Versão 

Consolidada). 

c) Estudante indígena beneficiário da bolsa do 

PBP/MEC que está inserido em bolsa acadêmica ou 

administrativa acumulará as duas bolsas, sem o limite 

estabelecido no art. 5° da Portaria nº 

186/2019/GR/UFOPA (Versão Consolidada). 

Art. 3º Além do período de transição concedido a partir 

da publicação do Plano de Gestão Orçamentária de 2019 

da Ufopa (PGO 2019), ou seja, de maio a agosto de 

2019, fica estabelecido como regra de transição do valor 

do auxílio de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais), fixado 

pelo Edital n° 3/2014/PROGES/UFOPA, o valor de R$ 

300,00 (trezentos reais) para pagamento referente 

exclusivamente ao mês de setembro de 2019, a ser 

efetuado em outubro de 2019, passando a aplicar-se na 

íntegra os termos da Portaria nº 186/2019, bem como da 

Portaria Normativa nº 2/2019/GR/UFOPA, com a 

alteração dos valores de auxílios por elas estabelecidos 

para o Edital n° 3/2014/PROGES/UFOPA a partir de 

outubro de 2019.  

Art. 4º Conforme os subitens 7.1.2 e 10.3 do Edital nº 

3/2014/PROGES/UFOPA, o presente processo de 

renovação compreende a verificação de cumprimento 

dos requisitos para permanência e renovação do auxílio 

estudantil, bem como a assinatura de Termo de 

Compromisso conforme o valor do auxílio recebido. 

Parágrafo único. Os estudantes beneficiados com 

auxílios no âmbito do Edital nº 

3/2014/PROGES/UFOPA deverão entregar, até 30 de 
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outubro de 2019, na Coordenação de Assistência 

Estudantil da Diretoria de Acompanhamento Estudantil 

da Proges (Sala 110, Unidade Amazônia, Campus de 

Santarém) ou na Coordenação Acadêmica do respectivo 

Campus Regional, Termo de Compromisso preenchido, 

assinado e atualizado, conforme valor definido pela 

Portaria Normativa nº 2/2019/GR/UFOPA. 

Art. 5º Os pagamentos dos meses de setembro a 

dezembro de 2019 serão efetivados de acordo com o 

cronograma de pagamento do Tesouro Nacional e com a 

disponibilidade orçamentária e extraorçamentária da 

Ufopa, observados os limites estipulados na legislação 

orçamentária e financeira vigente. 

Art. 6º As demais disposições do Edital nº 

3/2014/PROGES/UFOPA permanecem inalteradas. 

Art. 7º Este Aditivo entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

Santarém, 11 de setembro de 2019. 

LIDIANE NASCIMENTO LEÃO 

 

RENOVAÇÃO DO EDITAL Nº 

1/PROGES/UFOPA, DE 25 DE JANEIRO DE 2018. 

A PRÓ-REITORA DE GESTÃO ESTUDANTIL DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO 

PARÁ, no uso de suas atribuições conferidas pela 

Portaria nº 73/GR/UFOPA, de 20 de fevereiro de 2019, 

publicada no Diário Oficial da União nº 39, de 25 de 

fevereiro de 2019, Seção 2, pág. 33, e pela delegação de 

competência que lhe concede a Portaria nº 

297/GR/UFOPA, de 25 de junho de 2019, 

Considerando os termos da Portaria Normativa nº 39, de 

12 de dezembro de 2007, que institui o Programa 

Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes); e do 

Decreto nº 7.234/2010, que dispõe sobre esse programa; 

Considerando os termos da Resolução Consepe nº 200, 

de 8 de junho de 2017, que institui a Política de Ações 

Afirmativas e Promoção da Igualdade Étnico-Racial na 

Ufopa;  

Considerando os termos da Resolução Consepe nº 210, 

de 22 de agosto de 2017, que estabelece a Política de 

Assistência Estudantil da Ufopa;  

Considerando o disposto na Lei nº 13.655, 25 de abril 

de 2018, que inclui no Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de 

setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do 

Direito Brasileiro), disposições sobre segurança jurídica 

e eficiência na criação e na aplicação do direito público; 

Considerando os subitens 5.1.7, 11.1 e 13.4 do Edital nº 

1/2018/PROGES/UFOPA, que tornam públicos a 

vigência do prazo de concessão do auxílio financeiro no 

âmbito do Programa Permanência Especial da Ufopa e o 

processo de renovação da concessão do referido auxílio. 

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 da República Federativa do Brasil de 1988;  

Considerando que os estudantes abrangidos pelo 

referido Edital se encontram em condições de 

vulnerabilidade socioeconômica e necessitam de auxílio 

financeiro para ampliar as condições de permanência na 

educação superior pública federal, contribuindo para a 

promoção da inclusão social pela educação; 

Considerando os termos da Portaria nº 

186/2019/GR/UFOPA, de 25 de abril de 2019 (Versão 

Consolidada); e  

Considerando os termos da Portaria Normativa nº 

2/2019/GR/UFOPA, de 6 de setembro de 2019, resolve: 

 

Art. 1º Estabelecer o processo de renovação do Edital nº 

1/2018/PROGES/UFOPA, referente ao auxílio 

financeiro do Programa Permanência Especial da 

Ufopa, tendo como público-alvo estudantes indígenas e 

quilombolas vinculados aos cursos de graduação desta 

Instituição, até o mês de dezembro de 2019. 

Art. 2º Permanecem vigentes as demais disposições do 

Edital nº 1/2018/PROGES/UFOPA, tendo como 

público-alvo estudantes indígenas e quilombolas, com 

alteração dos valores de auxílios por ele estabelecidos, 

nos seguintes termos: 

a) Estudante indígena e/ou quilombola não 

beneficiário da bolsa do PBP/MEC fará jus a auxílio 

custeado pelo orçamento do Pnaes/Ufopa no valor de 

R$ 400,00 (quatrocentos reais). 

b) Estudante indígena e/ou quilombola beneficiário 

da bolsa do PBP/MEC fará jus a auxílio custeado pelo 

orçamento do Pnaes/Ufopa no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), observando-se o limite 

estabelecido no art. 5º da Portaria nº 

186/2019/GR/UFOPA (Versão Consolidada). 

c) Estudante indígena e/ou quilombola beneficiário 

da bolsa do PBP/MEC que está inserido em bolsa 

acadêmica ou administrativa acumulará as duas bolsas, 

sem o limite estabelecido no art. 5° da Portaria nº 

186/2019/GR/UFOPA (Versão Consolidada). 

Art. 3º Além do período de transição concedido a partir 

da publicação do Plano de Gestão Orçamentária de 2019 

da Ufopa (PGO 2019), ou seja, de maio a agosto de 

2019, fica estabelecido como regra de transição do valor 

do auxílio de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais), fixado 

pelo Edital n° 1/2018/PROGES/UFOPA, o valor de R$ 

300,00 (trezentos reais) para pagamento referente 

exclusivamente ao mês de setembro de 2019, a ser 

efetuado em outubro de 2019, passando a aplicar-se na 

íntegra os termos da Portaria nº 186/2019/GR/UFOPA 

(Versão Consolidada) e da Portaria Normativa nº 

2/2019/GR/UFOPA, com a alteração dos valores de 

auxílios por elas estabelecidos para o Edital nº 

1/2018/PROGES/UFOPA, a partir de outubro de 2019. 

Art. 4º Conforme subitens 5.1.7, 11.1 e 13.4 do Edital nº 

1/2018/PROGES/UFOPA, o presente processo de 

renovação compreende a verificação de cumprimento 

dos requisitos para permanência e renovação do auxílio 

estudantil, bem como a assinatura de Termo de 

Compromisso conforme o valor do auxílio recebido. 

Parágrafo único. Os estudantes beneficiados com 

auxílios no âmbito do Edital nº 

1/2018/PROGES/UFOPA deverão entregar, até 30 de 


