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EDITAL Nº 3/PROGES/UFOPA, DE 3 DE MARÇO DE 2020. 
 

O PRÓ-REITOR DE GESTÃO ESTUDANTIL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO 

PARÁ EM EXERCÍCIO, no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 194/GR/UFOPA, 

de 25 de abril de 2019, pela Portaria Eletrônica nº 22/PROGEP/UFOPA, de 7 de janeiro de 

2020, e pela delegação de competência que lhe concede a Portaria Eletrônica nº 

94/GR/UFOPA, de 28 de fevereiro de 2020, e considerando deliberação do Comitê de 

Implantação do Restaurante Universitário da Ufopa, resolve: 

 
Art. 1º Convocar os estudantes de graduação e de pós-graduação, regularmente 

matriculados no período letivo 2020.1, para realização de cadastro para acesso ao 
Restaurante Universitário da Universidade Federal do Oeste do Pará (RU/UFOPA). 

Parágrafo único. O cadastro de que trata o caput do artigo 1º compreenderá a 
inserção de registro fotográfico do estudante no sistema de informação institucional de 
registro e controle de acesso ao RU/UFOPA, mediante vínculo ativo no Sistema Integrado de 
Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA). 

Art. 2º Os estudantes convocados deverão comparecer aos locais, períodos e 
horários abaixo especificados portando documento oficial de identificação com foto e 
comprovante de matrícula no período letivo 2020.1 (impresso ou digital) emitido pelo 
SIGAA. 

Estudantes Locais Períodos Horários 

 

Campus de 
Santarém. 

Sala 106, térreo da 
Unidade Amazônia da 
Ufopa. 

De 4 a 20 de março 
de 2020 (exceto 
sábado e domingo). 

Das 8h30 às 11h30 e 
das 14h30 às 17h30. 

Prédio do RU/UFOPA, 
localizado na Unidade 
Tapajós. 

De 9 a 13 de março 
de 2020 (exceto 
sábado e domingo). 

Das 8h30 às 13h. 

Campi de Alenquer, 
Itaituba, Juruti, 
Monte Alegre, 
Óbidos e Oriximiná. 

Coordenação 
Acadêmica de cada 
Campus. 

9 a 20 de março de 
2020 (exceto sábado 
e domingo). 

Das 8h30 às 11h30 e 
das 14h30 às 17h30. 

 
§ 1º São considerados documentos oficiais de identificação: carteiras de identidade 

expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública e pelos 
Institutos de Identificação; carteiras de identidade expedidas pelos órgãos fiscalizadores de 
exercício profissional (ordens e conselhos); passaporte brasileiro; certificado de reservista; 
carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público 
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que, por lei federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de 
habilitação e RANI (Registro Administrativo de Nascimento Indígena). 

§ 2º A exigência de comprovante de matrícula no período letivo 2020.1 não se 
aplica aos estudantes ingressantes na Ufopa em 2020, haja vista ainda não estarem 
matriculados em componentes curriculares, devendo, apenas, estarem com o status ATIVO 
no SIGAA. 

Art. 3º O cadastro dos estudantes vinculados aos cursos de graduação e de pós-
graduação ofertados nos Campi de Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Óbidos e 
Oriximiná será realizado na Coordenação Acadêmica de cada Campus, a fim de garantir o 
acesso desses estudantes ao RU/UFOPA quando da realização de atividades acadêmicas no 
Campus de Santarém. 

Art. 4º Esta convocação não se aplica aos servidores ativos da Ufopa vinculados aos 
cursos de graduação ou de pós-graduação desta Instituição, pois serão inseridos na categoria 
servidor para acesso ao RU/UFOPA. 

Art. 5º Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

   Santarém, 3 de março de 2020. 
 

 
EDSON DE SOUSA ALMEIDA 

Pró-Reitor de Gestão Estudantil em exercício 


