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ADITIVO VIII AO EDITAL Nº 5/2020/PROGES/UFOPA 

Prorroga a concessão de alimentação a 
estudantes e dependentes no período de 
suspensão das aulas presenciais e da 
restrição das atividades acadêmicas e 
administrativas da Ufopa decorrentes da 
pandemia por coronavírus (Covid-19). 

A PRÓ-REITORA DE GESTÃO ESTUDANTIL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE 
DO PARÁ (UFOPA), no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 73/GR/UFOPA, 
de 20 de fevereiro de 2019, e pela delegação de competência que lhe concede a Portaria 
Eletrônica nº 94/GR/UFOPA, de 28 de fevereiro de 2020, 

Considerando a Portaria Normativa nº 39, de 12 de dezembro de 2007, que 
institui o Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes); e o Decreto nº 7.234/2010, 
que dispõe sobre esse Programa; 

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 que os estudantes atendidos pelo referido Edital se encontram em 
condições de vulnerabilidade socioeconômica e necessitam de auxílio para ampliar as 
condições de permanência na educação superior pública federal, contribuindo para a 
promoção da inclusão social pela educação;  

Considerando os termos da Decisão nº 11/2020, do Egrégio Conselho Superior de 
Administração (Consad), tomada em sua 1ª Reunião Extraordinária, realizada em 3 de abril 
de 2020 via teleconferência, em razão da crise da Covid-19, que determinou a 
manutenção dos pagamentos de auxílios e bolsas acadêmicas;  

Considerando que o Edital nº 5/2020/PROGES/UFOPA prevê, em seu item 10, 
subitem 10.2, a possibilidade de prorrogação por motivo de supremacia do interesse 
público e a critério da Administração Pública; e 

Considerando que a atual vigência do referido Edital encerra em 30 de novembro 
de 2020, nos termos do Aditivo VII, de 30 de outubro de 2020, resolve: 

1. Prorrogar, até 18 de dezembro de 2020, a vigência do Edital nº 
5/2020/PROGES/UFOPA, de 27 de março de 2020, que trata da concessão de 
alimentação, no Restaurante Universitário (RU/UFOPA), a estudantes da Ufopa e 
dependentes no período de suspensão das aulas presenciais e da restrição das 
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atividades acadêmicas e administrativas da Ufopa decorrentes da pandemia por 
coronavírus (Covid-19). 

2. Os(as) estudantes selecionados(as) nos termos do Edital nº 
5/2020/PROGES/UFOPA devem comparecer ao Prédio do RU/UFOPA, localizado na 
Unidade Tapajós da Ufopa, Campus de Santarém, para receber a alimentação 
destinada ao almoço, no horário das 11 às 13 horas, de segunda a sexta-feira (exceto 
feriados). 

3. O referido edital poderá ser revogado, modificado, anulado ou prorrogado 
a qualquer tempo, no todo ou em parte, por motivo de supremacia do interesse 
público, sem que isso implique direito de indenização de qualquer natureza. 

4. As demais disposições do Edital nº 5/2020/PROGES/UFOPA permanecem 
inalteradas. 

5. Este Edital entrará em vigor a partir de 1º de dezembro de 2020. 

Santarém, 30 de novembro de 2020. 

 

LIDIANE NASCIMENTO LEÃO 
Pró-Reitora de Gestão Estudantil  

(O documento original encontra-se assinado) 
 


