
Universidade Federal do Oeste do Pará
Pró-Reitoria de Gestão Estudantil

ADITIVO III DO EDITAL Nº 5/PROGES/UFOPA, DE 27 DE MARÇO DE 2020

PRORROGAÇÃO DA 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°  352/PROGEP/UFOPA,  de  18  de  junho de  2020,  pela
Portaria Eletrônica nº 94/GR/UFOPA, de 28 de fevereiro de 2020, em consonância ao Decreto nº 7.234,
de 19 de julho de 2010, que dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes), 

Considerando os termos da Instrução Normativa nº 2/REITORIA, de 20 de março de 2020,
alterada pela Instrução Normativa nº 7/REITORIA, de 23 de junho de 2020, que trata do período de
suspensão das aulas presenciais e de restrição das atividades acadêmicas e administrativas da Ufopa
até 31 de julho de 2020, necessárias neste período de enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19);

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 os termos do Memorando Eletrônico nº 203/2020/REITORIA/UFOPA, de 25 de
junho de 2020, que autoriza a prorrogação de vigência do Edital nº 5/2020/PROGES/UFOPA, resolve:

1. Prorrogar, até 31 de julho de 2020, a vigência do Edital nº 5/2020/PROGES/UFOPA, de 27
de março de 2020, que trata da concessão de alimentação, pelo RU/UFOPA, a estudantes
de graduação da Ufopa 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).

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-feira a sábado (exceto domingos e 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 Aditivo entra em vigor na data de sua publicação.

Santarém, 29 de junho de 2020.

EDSON DE SOUSA ALMEIDA
Pró-Reitor de Gestão Estudantil em exercício
(o documento original encontra-se assinado)

Av. Avenida Mendonça Furtado, 2.946, Fátima — Telefone: (93) 2101-6530
CEP 68040-470 Santarém/Pará — htp://ufopa.edu.br/proges


