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              ADITIVO I AO EDITAL N° 16/PROGES/UFOPA, DE 30 DE JUNHO DE 2021 

 

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, publicada no Diário Oficial da União em 25 de fevereiro de 2019, Seção 2, 
pág. 33, e pela delegação de competência que lhe confere a Portaria Eletrônica nº 94/GR/UFOPA, 
de 28 de fevereiro de 2020, torna público o ADITIVO I ao Edital nº 16/2021/PROGES/UFOPA, 
referente à concessão de auxílio de inclusão digital para acesso à internet com o objetivo de 
complementar despesas com a aquisição de pacote de dados ou com a contratação de serviço de 
provedor de internet, tendo como público-alvo estudantes de graduação da Ufopa, a fim de 
proporcionar ao (à) estudante condições para o desenvolvimento de suas atividades acadêmicas 
até 31 de dezembro de 2021, nos seguintes termos: 

  

1.1   O objeto do presente ADITIVO é a alteração do cronograma, estabelecido no item 5, subitem 
5.1, e do procedimento de envio/entrega do termo de compromisso e dados bancários, 
estabelecido no item 9, subitem 9.1, do Edital nº 16/2021/PROGES/UFOPA. 

 

2.1 O subitem 5.1 do Edital nº 16/2021/PROGES/UFOPA passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

5.1 O processo de que trata este edital obedecerá ao seguinte cronograma: 

Etapa Período 

Publicação do Edital 30 de junho de 2021 

Período de inscrição 1º a 11 de julho de 2021 

Publicação do Resultado 
Preliminar 

até 14 de julho de 2021 

Prazo para interposição de 
recurso 

15 e 16 de julho de 2021 

Publicação do Resultado dos Recursos e do 
Resultado Final  

19 de julho de 2021 

Envio/entrega do termo de compromisso e dados 
bancários 

15 a 22 de julho de 2021 

Pagamento da primeira parcela do auxílio até o 10º dia de agosto de 2021 

1 1 DO OBJETO 

2 DA ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA 
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3.1 O subitem 9.1 do Edital nº 16/2021/PROGES/UFOPA passa a vigorar com a seguinte redação:  

 
9.1 Os estudantes que tiverem a solicitação de concessão de auxílio deferida 
deverão, no período de 15 a 22 de julho de 2021, encaminharem, através 
formulário específico cujo link será enviado previamente para o e-mail cadastrado 
no ato da inscrição, os seguintes documentos:  
 
I. Dados bancários referentes a uma conta corrente ativa em nome do (a) 

estudante (cópia do cartão do banco ou cópia do contrato de abertura de 
conta bancária);  

II. Termo de Compromisso devidamente assinado, conforme o Anexo I. 
 

    
4.1 Ficam ratificadas as demais disposições do Edital nº 16/2021/PROGES/UFOPA, não alteradas pelo 

presente aditivo. 
4.2 Este aditivo entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

                                                                                                                            Santarém-PA, 13 de julho de 2021. 
 

 
LIDIANE NASCIMENTO LEÃO 

Pró-Reitora de Gestão Estudantil  
(o original encontra-se assinado) 

EDSON DE SOUSA ALMEIDA 
Diretor de Acompanhamento Estudantil 

(o original encontra-se assinado) 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

3 DA ALTERAÇÃ DO PRAZO DE ENVIO/ENTREGA DO TERMO DE COMPROMISSO E DADOS 
BANCÁRIOS 

4 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 


