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ADITIVO I  

EDITAL N° 5/PROGES/UFOPA, DE 27 DE MARÇO DE 2020 

CONCESSÃO DE ALIMENTAÇÃO A ESTUDANTES E DEPENDENTES PELO RESTAURANTE 
UNIVERSITÁRIO DA UFOPA (RU/UFOPA) 

 

O PRÓ-REITOR DE GESTÃO ESTUDANTIL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO 
PARÁ (UFOPA) EM EXERCÍCIO, no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 
194/GR/UFOPA, de 25 de abril de 2019, pela Portaria Eletrônica n° 22/PROGEP/UFOPA, de 
7 de janeiro de 2020, pela Portaria Eletrônica nº 94/GR/UFOPA, de 28 de fevereiro de 2020, 
e em consonância ao Decreto nº 7.234/2010, que dispõe sobre o Programa Nacional de 
Assistência Estudantil (Pnaes), ao Ofício Circular n° 16/2019/CGRE/DIPPES/SESU-MEC, à 
Portaria nº 186/2019/GR/UFOPA, versão consolidada, torna público o ADITIVO I referente 
ao EDITAL Nº 5/2020/PROGES/UFOPA, que trata da concessão de alimentação a estudantes 
de graduação da Ufopa e dependentes pelo RU/UFOPA, nos seguintes termos: 

1. Considerando a necessidade de ampliação da concessão de alimentação aos 
estudantes de graduação da Ufopa e dependentes pelo RU/UFOPA no período de 
suspensão das aulas presenciais e da restrição das atividades acadêmicas e 
administrativas da Ufopa necessárias neste período de enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus (Covid-19). 

2. Os subitens 3.3.3 e 8.1 do Edital nº 5/2020/PROGES/UFOPA passam a vigorar com a 
seguinte redação: 

3.3.3 O período de duração da concessão de alimentação que trata este 
Edital será de 30 (trinta) dias úteis a contar do dia posterior da publicação do 
resultado preliminar deste Edital. 

8.1. Receber, diariamente, no Prédio do RU/UFOPA, localizado na Unidade 
Tapajós da Ufopa, Campus de Santarém, a alimentação destinada ao almoço, 
no horário das 11 às 13 horas, de segunda-feira a sábado (exceto domingos 
e feriados).  

3. Os demais itens do Edital nº 5/2020/PROGES/UFOPA permanecem inalterados. 

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

 

Santarém, 17 de abril de 2020. 

 

EDSON DE SOUSA ALMEIDA 
Pró-Reitor de Gestão Estudantil em exercício 

 


