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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ

PRO-REITORIA DE GESTÃO ESTUDANTIL

EDITAL Nº 20 / 2021 - PROGES (11.01.28) 

Nº do Protocolo: 23204.007296/2021-31
Santarém-PA, 30 de julho 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, pela delegação de competência que lhe confere a Portaria Eletrônica nº
94/GR/UFOPA, de 28 de fevereiro de 2020, em consonância ao Decreto nº 7.234/2010, e
consoante as disposições legais e estatutárias vigentes;

Considerando os termos do Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010, que dispõe
sobre o Programa Nacional de Assistência Estudan�l (Pnaes);

Considerando os termos do Edital nº 6/PROGES/UFOPA, de 28 de abril de 2021, que
norma�za a concessão de alimentação a estudantes de graduação e de pós-graduação, e a
seus dependentes (filhos até 18 anos que residam com o(a) estudante), pelo Restaurante
Universitário (RU/UFOPA), exclusivamente para a refeição des�nada ao almoço (entrega de
marmitas), no período de suspensão das aulas presenciais e de restrição das a�vidades
acadêmicas e administra�vas da Ufopa necessárias neste período de enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-
19).

Considerando a retomada do Calendário Acadêmico 2020, com vistas à adequação
das a�vidades acadêmicas suspensas em decorrência da pandemia de Covid-19, nos termos
da Resolução nº 334/Consepe/Ufopa, de 25 de novembro de 2020; e

Considerando os prazos definidos no Calendário Acadêmico de Graduação 2021 da
Ufopa, nos termos da Resolução nº 341/Consepe/Ufopa, de 4 de março de 2021.

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar, até 17 de dezembro de 2021, a vigência do Edital nº
6/2021/PROGES/UFOPA.

Art. 2º Este processo de prorrogação compreende a veri?cação de cumprimento dos
requisitos previstos no edital supracitado para permanência na condição de beneficiário(a).

Art. 3º Ficam ra�?cadas as demais disposições do Edital nº 6/2021/PROGES/UFOPA,
não alteradas pelo presente edital.

Art. 4º Este edital entrará em vigor a par�r de 1º de agosto de 2021.
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