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ADITIVO II AO EDITAL N° 8/2020/PROGES/UFOPA 

Prorroga a concessão de auxílio-alimentação 
emergencial aos estudantes matriculados nos 
cursos de graduação ofertados nos campi fora de 
sede da Universidade Federal do Oeste do Pará 
(Ufopa). 

 

O PRÓ-REITOR DE GESTÃO ESTUDANTIL EM EXERCÍCIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO OESTE DO PARÁ (UFOPA), 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, e 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 8/REITORIA, de 23 de julho de 2020, que trata do 
período de suspensão das aulas presenciais e de 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); 

Considerando que o Edital nº 8/2020/PROGES/UFOPA prevê, em seu item 3, subitem 
3.2.2, que o período de vigência será de 3 (três) meses (abril, maio e junho de 2020) podendo 
ser prorrogado a interesse da Administração Pública e conforme a disponibilidade orçamentária 
e extraorçamentária da Ufopa. 

Considerando que o Edital nº 8/2020/PROGES/UFOPA prevê, em seu item 12, subitem 
12.3, a possibilidade de prorrogação por motivo de supremacia do interesse público e a critério 
da Administração Pública;  

Considerando que a atual vigência do referido Edital encerra em 31 de julho de 2020, 
nos termos do Aditivo I, de 29 de junho de 2020; 

Considerando os termos do Memorando Eletrônico nº 230/2020/REITORIA/UFOPA, de 
31 de julho de 2020, resolve: 

1. Prorrogar, até 31 de agosto de 2020, a vigência do Edital nº 8/2020/PROGES/UFOPA, 
de 22 de abril de 2020, que trata da concessão de concessão de auxílio-alimentação 
emergencial aos estudantes matriculados nos cursos de graduação ofertados nos 
Campi da Ufopa em Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Óbidos e Oriximiná, 
durante o período de enfrentamento, na Ufopa, da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19). 

2. 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. 
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3. As demais disposições do Edital nº 8/2020/PROGES/UFOPA permanecem 
inalteradas. 

4. Este Edital entrará em vigor a partir de 1º de agosto de 2020. 

Santarém, 31 de julho de 2020. 

 
EDSON DE SOUS ALMEIDA 

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


