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PROGRAMA ESPECIAL DE AJUSTE DE PERCURSO ACADÊMICO (PEAPA) DA UFOPA PARA 

ESTUDANTES INDÍGENAS E QUILOMBOLAS 

Resolução nº 340/Consepe/Ufopa, de 04 de março de 2021. 

 

• PERGUNTAS FREQUENTES: 

1. O que é e qual o objetivo do Programa Especial de Ajuste de Percurso Acadêmico 

(PEAPA) da Ufopa para estudantes indígenas e quilombolas? 

R: O PEAPA é um programa guarda-chuva que oferece a possibilidade de abrigar 

projetos, ações, estratégias, materiais, metodologias e serviços de ensino 

institucionais (oriundos de Unidades Acadêmicas e/ou de Unidades Administrativas da 

Ufopa) que tenham como objetivo geral corrigir o percurso acadêmico de estudantes 

indígenas e quilombolas, regularmente matriculados nos cursos de graduação da 

Ufopa, vinculados ao Programa Bolsa Permanência do Ministério da Educação 

(PBP/MEC), defasado em relação ao ano/turma de ingresso, garantindo a 

integralização do curso dentro do prazo previsto no PBP/MEC. 

2. A perspectiva de execução do PEAPA é apenas de correção de percurso acadêmico 

de estudantes indígenas e quilombolas? 

R: Não. Embora a realidade atual de muitos dos estudantes indígenas e quilombolas 

da Ufopa demande ação institucional corretiva imediata, bem como considerando 

demanda do MEC sobre esta situação, o objetivo desde já é acompanhar os estudantes 

indígenas e quilombolas de forma preventiva e ao longo do seu percurso acadêmico 

na universidade. Exemplo disso, são as bolsas de monitoria Ce Anama projetadas para 

Cursos de Graduação e Campi Regionais que não possuem estudantes indígenas e/ou 

quilombolas, regularmente matriculados nos cursos de graduação da Ufopa, 

vinculados ao PBP/MEC, defasado em relação ao ano/turma de ingresso. 

3. Onde encontro todas as normas referentes ao PEAPA? 

R: Na Resolução nº 340/Consepe/Ufopa, de 04 de março de 2021, que aprova o 

Programa Especial de Ajuste de Percurso Acadêmico (PEAPA) para estudantes 

indígenas e quilombolas da Ufopa, disponível no link: 

http://www.ufopa.edu.br/ufopa/comunica/noticias/ufopa-ira-implantar-programa-

para-auxiliar-indigenas-e-quilombolas-durante-percurso-academico/. 

4. Qual o prazo de vigência do PEAPA? 

R: Conforme item 7, da Resolução nº 340/Consepe/Ufopa, de 04 de março de 2021, o 

PEAPA é um Programa permanente. O tempo de acompanhamento do estudante 

indígena e/ou quilombola pelo PEAPA é conforme o tempo regulamentar de seu curso. 

5. O que é o Programa Bolsa Permanência do Ministério da Educação (PBP/MEC)? 

R: O Programa Bolsa Permanência (PBP/MEC), regulamentado pela Portaria nº 

389/2013/MEC, é uma ação do Governo Federal que tem por finalidade minimizar as 

desigualdades sociais, étnico-raciais e contribuir para a permanência e a diplomação 
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dos estudantes indígenas e quilombolas, regularmente matriculados em cursos de 

graduação, mediante o pagamento de uma bolsa de estudos (bolsa permanência). São 

objetivos do PBP: I - Viabilizar a permanência, no curso de graduação, de estudantes 

indígenas e quilombolas em situação de II - vulnerabilidade socioeconômica; II - 

Reduzir custos de manutenção de vagas ociosas em decorrência de evasão estudantil; 

III - Promover a democratização do acesso ao ensino superior, por meio da adoção de 

ações complementares de promoção do desempenho acadêmico. Para mais 

informações, acesse: <http://www.ufopa.edu.br/proges/servicos-4/programa-bolsa-

permanencia-pbpmec/sobre-o-programa-bolsa-permanencia-do-mec/>. 

6. O que é o Projeto de Monitoria Acadêmica Ce Anama? 

R: O Projeto Institucional de Monitoria Ce Anama está inserido no âmbito do Programa 

de Monitoria Acadêmica da Ufopa. É gerenciado pela Coordenação de Projetos 

Educacionais da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proen), e visa contribuir para o 

processo de formação graduada, no despertar à docência, à pesquisa e/ou extensão 

do discente monitor com orientação docente, bem como estimular o senso de 

responsabilidade, autonomia, cooperação, satisfação em ampliar conhecimentos e 

empenho nas atividades acadêmicas. 

7. Por que o público-alvo do PEAPA são os estudantes indígenas e quilombolas 

beneficiários do Programa Bolsa Permanência do Ministério da Educação 

(PBP/MEC)? 

R: Na Ufopa, os estudantes indígenas e quilombolas beneficiários do PBP/MEC 

ingressaram via Processos Seletivos Especiais. Nesse sentido, acreditamos que o 

acesso especial ou diferenciado para estudantes indígenas e quilombolas deve ser 

seguido e integrado a políticas institucionais de desenvolvimento acadêmico especiais 

ou diferenciadas com metodologias e estratégias de acompanhamento acadêmico e 

pedagógicos próprios. Ademais, a Portaria nº 389/2013- MEC, bem como o Decreto n° 

7.234, de 19 de julho de 2010, determinam que ações complementares de apoio 

pedagógico devem ser prestadas a estes estudantes pela Ufopa. Em outras palavras, a 

Ufopa é responsável por acompanhar o desenvolvimento acadêmico de todos os seus 

estudantes e, especialmente, dos seus estudantes indígenas e quilombolas conforme 

a legislação acima citada. 

8. Quem gerencia o PBP/MEC na Ufopa? Como é feito esse gerenciamento? 

R: No âmbito da Ufopa, o PBP/MEC é gerenciado pela Pró-Reitoria de Gestão 

Estudantil (Proges), conforme consta do art. 29 da IN nº 01/2019/CIPAEIQ/UFOPA. 

9. Existe uma regulamentação do PBP/MEC no âmbito da Ufopa? 

R: Sim. O Programa Bolsa Permanência (PBP/MEC), foi regulamentado no âmbito da 

Ufopa, pela Instrução Normativa nº 01/2019/CIPAEIQ/Ufopa, disponível para consulta 

no link: http://www.ufopa.edu.br/proges/servicos-4/programa-bolsa-permanencia-

pbpmec/sobre-o-programa-bolsa-permanencia-do-mec/. 

http://www.ufopa.edu.br/proges/servicos-4/programa-bolsa-permanencia-pbpmec/sobre-o-programa-bolsa-permanencia-do-mec/
http://www.ufopa.edu.br/proges/servicos-4/programa-bolsa-permanencia-pbpmec/sobre-o-programa-bolsa-permanencia-do-mec/
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10. Atualmente, todos os estudantes indígenas e quilombolas da Ufopa são beneficiários 

do PBP/MEC? Se não, quantos são? 

R: Atualmente, 672 (seiscentos e setenta e dois) estudantes indígenas e quilombolas 

da Ufopa são beneficiários do PBP/MEC, tendo por referência a homologação da bolsa 

referente a abril/2021, cujos protocolos de pagamento estão disponíveis no link: 

http://www.ufopa.edu.br/proges/mais/pagamentos/2021/. Existem 12 (doze) 

estudantes indígenas ou quilombolas que estão com a bolsa do PBP/MEC suspensa 

devido ausência de matrícula no período letivo. 

11. Qual a fonte orçamentária utilizada para execução do PEAPA? 

R: O PEAPA será custeado com recursos oriundos do Programa Nacional de Assistência 

Estudantil (Pnaes), gerenciado pela Ufopa e, neste ano de 2021, será investido no 

custeio das bolsas de monitoria acadêmica do Projeto Institucional de Monitoria 

Discente Ce Anama. Em anos posteriores, outros projetos, ações, estratégias, 

materiais, metodologias e serviços de ensino institucionais (oriundos de Unidades 

Acadêmicas e/ou de Unidades Administrativas da Ufopa) poderão receber recursos do 

Pnaes para atender ao PEAPA conforme decisões institucionais. 

12. Qual a relação do Projeto Institucional de Monitoria Ce Anama com o PEAPA? 

R: O Programa de Monitoria Acadêmica e o Programa Especial de Ajuste de Percurso 

Acadêmico atuarão institucionalmente de forma integrada e harmônica. Proen e 

Proges publicarão edital referente ao objetivo, público-alvo, procedimentos e 

cronograma de atividades para adesão das Unidades Acadêmicas ao Programa Especial 

de Ajuste de Percurso Acadêmico para estudantes indígenas e quilombolas no âmbito 

do qual atuarão as equipes do Projeto Institucional de Monitoria Ce Anama. 

13. Este ano a Proges já lançou Edital referente ao PEAPA? 

R: Sim. Trata-se do Edital de Chamada Pública n° 5/PROGES/PROEN/UFOPA, de 13 de 

abril de 2021, disponível no link: 

http://www.ufopa.edu.br/proges/comunica/noticias/proges-e-proen/. 

14. Onde e como a Unidade Acadêmica/Subunidade acadêmica verifica se tem 

estudantes com percurso acadêmico defasado em relação ao seu ano de 

ingresso/turma e, portanto, necessita de ajuste em seu percurso acadêmico? 

R: No anexo I do Edital de Chamada Pública n° 5/PROGES/PROEN/UFOPA, de 13 de 

abril de 2021, disponível no link: 

http://www.ufopa.edu.br/proges/comunica/noticias/proges-e-proen/. 

15. As Unidades Acadêmicas (Institutos e Campi Regionais) são obrigadas a aderir ao 

PEAPA? 

R: Não. As Unidades Acadêmicas (Institutos e Campi Regionais) são livres para 

implementar programas e projetos próprios para acompanhamento pedagógico 

regular e preventivo de estudantes indígenas e quilombolas vinculados a sua Unidade, 

bem como instituir e executar programas e projetos próprios com o objetivo de corrigir 

o percurso acadêmico de estudantes indígenas e quilombolas, regularmente 

http://www.ufopa.edu.br/proges/mais/pagamentos/2021/
http://www.ufopa.edu.br/proges/comunica/noticias/proges-e-proen/
http://www.ufopa.edu.br/proges/comunica/noticias/proges-e-proen/
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matriculados nos cursos de graduação da Ufopa, vinculados ao Programa Bolsa 

Permanência do MEC, defasado em relação ao ano/turma de ingresso, garantindo a 

integralização do curso dentro do prazo previsto no PBP/MEC. Todavia, caso optem 

por não aderir ao PEAPA (programa institucional ofertado pelas Proges e Proen) não 

poderão também acessar as bolsas de monitoria do Projeto Institucional Ce Anama 

gerenciado pela Proen, posto que este último tem por finalidade contribuir com o 

PEAPA. 

16. As Unidades Acadêmicas (Institutos e Campi Regionais) que não possuem estudantes 

indígenas e quilombolas que necessitam de ajuste em seu percurso acadêmico 

devem aderir ao PEAPA? 

R: Sim, caso manifestem interesse de disponibilizar aos seus estudantes indígenas e 

quilombolas, de forma preventiva, o acompanhamento pedagógico disponibilizado 

atualmente pelo PEAPA e pelo Ce Anama. 

17. Os estudantes indígenas e quilombolas das Unidades Acadêmicas são obrigados a 

serem incluídos no PEAPA? 

R: Não. O estudante indígena e/ou quilombola é livre para aceitar e assinar o Plano 

Individual de Trabalho de Ajuste de Percurso Acadêmico (PITAPA)e o Termo de 

Compromisso conforme as disposições do PEAPA. 

18. Quais as consequências para o estudante indígena e/ou quilombola que não aceite 

e não assine o Plano Individual de Trabalho de Ajuste de Percurso Acadêmico e o 

Termo de Compromisso, conforme as disposições do PEAPA? 

R: O estudante indígena e/ou quilombola não terá o acompanhamento pedagógico 

disponibilizado no âmbito do PEAPA e poderá vir a ter sua Bolsa MEC finalizada nos 

casos de não comprovar perante o MEC o desempenho acadêmico satisfatório e estar 

dentro do tempo regulamentar de seu curso. 

19. Qual o tempo máximo que o estudante indígena ou quilombola incluído no PEAPA 

terá para integralizar o curso? 

R: O estudante indígena ou quilombola incluído no PEAPA deverá concluir o curso 

dentro do tempo regulamentar previsto no PPC. 

20. O que é tempo regulamentar de curso disposto no art. 5, inc. III, da Portaria 

389/2013/MEC (Programa de Bolsa Permanência – PBP/MEC)? 

R: A Portaria nº 389/2013/MEC não explicita conceito de tempo regulamentar de 

curso. Ao tratar das condições que o estudante deve cumprir para receber a bolsa do 

PBP/MEC (art. 5º), a referida portaria estipula que o estudante não pode ultrapassar 

dois semestres do tempo regulamentar do curso de graduação em que estiver 

matriculado para se diplomar (inc. III). 

21. O que é tempo regulamentar de curso conforme art. 36 da Instrução Normativa nº 

01/2019/CIPAEIQ/Ufopa? 

R: Para fins exclusivamente do Programa de Bolsa Permanência (PBP), considera-se 

tempo regulamentar do curso o tempo máximo de integralização do curso, previsto no 
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Projeto Pedagógico de cada curso de graduação (PPC) da Ufopa, acrescido de 02 (dois) 

semestres. 

Ressalta-se que, nos termos do art. 7º da Instrução Normativa Conjunta nº 

01/2021/PROGES/PROEN/UFOPA, de 29 de janeiro de 2021, com vigência até 31 de 

agosto de 2021, os períodos letivos 2020.1 e 2020.2 não serão contabilizados na 

contagem de tempo regulamentar de curso previstos nos editais e normas internas 

vigentes que tratam especificamente de auxílios estudantis vinculados ao Pnaes e ao 

PBP/MEC. 

22. O que é desempenho acadêmico satisfatório no âmbito da Portaria do PBP/MEC? 

R: A Portaria nº 389/2013/MEC, que regulamenta o PBP/MEC, não apresenta uma 

conceituação expressa do termo desempenho acadêmico satisfatório. O art. 3º, inc. II, 

detalha que um dos objetivos do PBP/MEC é promover a democratização do acesso ao 

ensino superior, por meio da adoção de ações complementares de promoção do 

desempenho acadêmico. Em seu artigo 14, consta que, para que o FNDE proceda ao 

pagamento da bolsa é indispensável que o desempenho acadêmico do bolsista tenha 

sido informado pelo Pró-Reitor ou equivalente responsável pelo Programa no âmbito 

da instituição. No ato da homologação mensal da bolsa, o Gestor do PBP informa se os 

estudantes possuem desempenho acadêmico satisfatório. 

23. O que é desempenho acadêmico satisfatório conforme art. 34 da Instrução 

Normativa nº 01/2019/CIPAEIQ/Ufopa? 

R: Por desempenho acadêmico satisfatório entende-se o atendimento pelo estudante 

beneficiário do PBP/MEC aos requisitos abaixo cumulativamente: I - Matricular-se e 

cursar o mínimo de 180 (cento e oitenta) horas em componentes da estrutura 

curricular de seu curso em cada período letivo, exceto nos casos em que não houver 

oferta de componentes curriculares em determinado período letivo, o que deve ser 

documentado por declaração da Coordenação de curso. II - Obter aprovação em no 

mínimo 50% (cinquenta por cento) da carga horária total dos componentes 

matriculados no período letivo anterior, considerando para fins de cálculo do presente 

critério o mínimo de 180 horas de carga horária cursada previsto no inciso I; III - 

Ausência de reprovação por falta no período letivo anterior, salvo nos casos legais ou 

de força maior, devidamente justificados e comprovados junto à Coordenação do 

Curso, a qual deverá comunicar imediatamente à Cae/Dae/Proges. 

Ressalta-se que, nos termos do art. 6º da Instrução Normativa Conjunta nº 

01/2021/PROGES/PROEN/UFOPA, de 29 de janeiro de 2021, com vigência até 31 de 

agosto de 2021, os estudantes beneficiários de auxílios estudantis vinculados ao 

PBP/MEC deverão matricular-se em pelo menos um componente da estrutura 

curricular de seu curso, ofertado no período levo 2020.1, ficando vigentes os critérios 

para manutenção, revogação, suspensão e/ou finalização dos auxílios previstos na 

Portaria nº 389/2013/MEC e na Instrução Normativa nº 1/2019/CIPAEIQ/UFOPA. Em 

caráter excepcional , para os períodos letivos 2020.1 e 2020.2, afasta-se parcialmente 
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a aplicabilidade do art. 34, incisos I e II, da Instrução Normativa nº 

1/2019/CIPAEIQ/UFOPA, referente ao desempenho acadêmico satisfatório, devendo 

o estudante matricular-se no mínimo em 1 (um) componente da estrutura curricular 

de seu curso e obter aprovação por nota em pelo menos 1 (um) componente curricular 

ofertado pelo curso no período levo correspondente. A IN Conjunta pode ser acessada 

no link: http://www.ufopa.edu.br/proges/comunica/noticias/proen-e-proen-

normatizam-o-pagamento-de-auxilios-estudantis-durante-o-periodo-letivo-20201/.  

24. Quais os atores principais para a execução do PEAPA? 

R: As Unidades Acadêmicas (Institutos e Campi regionais), as Coordenações de Curso 

de Graduação, os Núcleos Docentes Estruturantes (NDEs) dos Cursos, as Unidades 

Administrativas (Pró-Reitorias, especialmente Proen e Proges), as Comissões Setoriais 

de Acompanhamento às Políticas de Ações Afirmativas e Promoção da Igualdade 

Étnico-Racial, Comissão Interdisciplinar Permanente de Acompanhamento dos 

Estudantes Indígenas e Quilombolas da Ufopa, os docentes tutores, os discentes 

monitores e os estudantes indígenas e quilombolas. 

25. O que é Comissão Interdisciplinar Permanente de Acompanhamento dos Estudantes 

Indígenas e Quilombolas da Ufopa (CIPAEIQ)? 

R: A constituição de Comissão Interdisciplinar Permanente de Acompanhamento dos 

Estudantes Indígenas e Quilombolas da Ufopa (CIPAEIQ) está prevista no art. 12, inciso 

XI, da Portaria nº 389/2013/MEC. No âmbito da Ufopa, foi institucionalizada pela 

Portaria nº 126/2019/GR/Ufopa e pela Instrução Normativa nº 

01/2019/CIPAEIQ/Ufopa, art. 31, tendo como atribuições: I - Normatizar a concessão 

de bolsas vinculadas ao PBP/MEC para os estudantes indígenas e quilombolas 

beneficiados no âmbito da Ufopa; II - Acompanhar o processo de adaptação acadêmica 

na Ufopa dos estudantes indígenas e quilombolas beneficiados pelo PBP/MEC; III - 

Deliberar sobre a permanência, revogação e/ou finalização da concessão de bolsa do 

PBP/MEC aos estudantes indígenas e quilombolas da Ufopa. 

26. O que são as Comissões Setoriais de Acompanhamento às Políticas de Ações 

Afirmativas e Promoção da Igualdade Étnico-Racial? 

R: Previstas no art. 11 da Resolução nº 200/2017/Consepe/Ufopa, as Comissões 

Setoriais de Acompanhamento às Políticas de Ações Afirmativas e Promoção da 

Igualdade Étnico-Racial, a serem compostas por docentes, técnicos e discentes, possui 

a atribuição de acompanhar a elaboração, implementação e avaliação da Política de 

Ações Afirmativas e Promoção da Igualdade Étnico-Racial, seus instrumentos e ações, 

no âmbito de cada Unidade Acadêmica (Institutos e Campi Regionais). 

27. Qual a importância a atuação das Coordenações de Curso e dos NDEs no PEAPA? 

R: A atuação das Coordenações de Curso e dos NDEs no PEAPA é de fundamental 

importância, pois embora a Comissão Setorial de Acompanhamento às Políticas de 

Ações Afirmativas e Promoção da Igualdade Étnico-Racial da Unidade Acadêmica já 

acompanhe o percurso acadêmico dos estudantes indígenas e quilombolas com o 

http://www.ufopa.edu.br/proges/comunica/noticias/proen-e-proen-normatizam-o-pagamento-de-auxilios-estudantis-durante-o-periodo-letivo-20201/
http://www.ufopa.edu.br/proges/comunica/noticias/proen-e-proen-normatizam-o-pagamento-de-auxilios-estudantis-durante-o-periodo-letivo-20201/
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auxílio da CIPAEIQ e da Proges, somente o NDE poderá analisar e deliberar pela oferta 

de componentes curriculares e/ou tutorias para o caso específico de um estudante 

indígena ou quilombola. Da mesma forma somente a Coordenação de Curso poderá 

realizar a oferta de componentes curriculares, oferta de tutorias, matrícula em 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) que eventualmente um estudante indígena e/ou 

quilombola necessite para o ajuste de seu percurso acadêmico e dentro dos prazos 

institucionais estabelecidos no Calendário de Graduação da Ufopa. 

28. Quais as responsabilidades dos estudantes indígenas e quilombolas incluídos no 

PEAPA? 

R: De acordo com a Resolução nº 340/Consepe/Ufopa, de 04 de março de 2021, são as 

seguintes: 

a) Comparecer à convocação da Coordenação de curso, Comissão Setorial de 

Acompanhamento às Políticas de Ações Afirmativas e Promoção da Igualdade Étnico-

Racial e/ou Comissão Interdisciplinar Permanente de Acompanhamento dos 

Estudantes Indígenas e Quilombolas da Ufopa (CIPAEIQ); 

b) Assinar o Plano Individual de Trabalho de Ajuste de Percurso Acadêmico e o Termo de 

Compromisso, conforme as disposições do Programa de Ajuste de Percurso Acadêmico 

para Estudantes Indígenas e Quilombolas; 

c) Manifestar-se, por escrito e motivadamente, quanto ao Plano Individual de Trabalho 

de Ajuste de Percurso Acadêmico e indicação de docente tutor em caso de desacordo; 

d) Realizar todas as atividades previstas no Plano Individual de Trabalho de Ajuste de 

Percurso Acadêmico estabelecido pelo Colegiado do Curso; 

e) Cumprir os prazos previstos no Plano Individual de Trabalho de Ajuste de Percurso 

Acadêmico estabelecido pelo Colegiado do Curso. 

29. Quais as responsabilidades dos discentes monitores no âmbito do PEAPA? 

R: De acordo com a Resolução nº 340/Consepe/Ufopa, de 04 de março de 2021, são 

responsabilidades dos discentes monitores vinculados ao Programa Especial de Ajuste 

de Percurso Acadêmico para estudantes indígenas e quilombolas constará nos editais 

de bolsas de projetos especiais institucionais de acompanhamento pedagógico e/ou 

de monitoria voluntária, conforme o caso, e nas normas do Programa de Monitoria 

Acadêmica (Instrução Normativa nº 1/2012/Proen) e Resolução nº 331/2020-Consepe, 

de 28.09.2020 - Regimento de Graduação da Ufopa. 

30. Quais as responsabilidades dos docentes tutores no âmbito do PEAPA? 

R: De acordo com a Resolução nº 340/Consepe/Ufopa, de 04 de março de 2021, são 

as seguintes: 

a) Dar ciência ao Plano Individual de Trabalho de Ajuste de Percurso Acadêmico do(s) 

estudante(s) indicado(s) para tutoria; 

b) Orientar o(s) estudante(s) indígena(s) ou quilombola(s), conforme Plano Individual de 

Trabalho de Ajuste de Percurso Acadêmico; 
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c) Comparecer à convocação da Coordenação do Curso, do Colegiado do Curso, da 

Comissão Setorial de Acompanhamento às Políticas de Ações Afirmativas e Promoção 

da Igualdade Étnico-Racial e/ou da Comissão Interdisciplinar Permanente de 

Acompanhamento dos Estudantes Indígenas e Quilombolas da Ufopa (CIPAEIQ); 

d) Realizar seu cadastro de professor tutor na Coordenação do Curso (conforme 

orientações de Chamada Pública expedida pela Unidade Acadêmica), respectiva 

Unidade de atendimento aos estudantes; 

e) Participar de formação pedagógica do Programa Especial de Ajuste de Percurso 

Acadêmico para estudantes indígenas e quilombolas; 

f) Cumprir com os prazos previstos pelo Programa Especial de Ajuste de Percurso 

Acadêmico para estudantes indígenas e quilombolas; 

g) Estar ciente das suas atribuições quanto ao atendimento das atividades do Programa 

Especial de Ajuste de Percurso Acadêmico para estudantes indígenas e quilombolas. 

31. Qual a natureza da função do docente tutor no PEAPA? 

R: O docente cadastrado por sua Unidade Acadêmica para atuar como docente tutor 

do PEAPA para estudantes indígenas e quilombolas integra-se automaticamente à 

equipe do Projeto Institucional de Monitoria Ce Anama da sua Unidade/Subunidade 

Acadêmica na qualidade de docente orientador colaborador. A equipe do Ce Anama é 

composta por Docente Orientador – Coordenador do Curso de Graduação e do Projeto 

Ce Anama na Unidade – e discente (s) monitor(es). O docente tutor do PEAPA e 

docente orientador colaborador do Ce Anama desempenha atividades de tutoria de 

ensino no âmbito de programa de ensino PEAPA e projeto de ensino Ce Anama nos 

termos do art. 11 da Resolução nº 184/2017/Consepe/Ufopa. 

32. Qual a natureza da orientação prestada pelo docente tutor do PEAPA? 

R: Trata-se de uma orientação de um Plano Individual de Trabalho de ensino 

equivalente à orientação de um plano de trabalho de iniciação à pesquisa ou à 

orientação de um plano de trabalho de projeto de extensão. A diferença é que o 

produto final do Plano de Trabalho orientado pelo docente tutor no âmbito do PEAPA 

é a conclusão com êxito e dentro do tempo regulamentar do curso de um estudante 

indígena e/ou quilombola. Se o docente tutor também orienta discentes monitores 

que acompanham indígenas e quilombolas no âmbito do projeto Ce Anama também 

contribuirá para apresentação de um produto final conforme as diretrizes do edital Ce 

Anama. 

33. Qual a carga horária do docente tutor no PEAPA? 

R: A carga horária do docente tutor é regida pelo artigo 11 da Resolução nº 

184/2017/Consepe/Ufopa, portanto, poderá ter alocado em seu Plano de Trabalho 

(PIT) até 20 (vinte) horas semanais para execução de projetos de ensino. 
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34. Como registrar a carga horária do docente tutor do PEAPA? 

R: Atualmente, o sistema interno da Ufopa que registra as atividades do Plano 

Individual de Trabalho (PIT) docente não permite o registro de atividades e projetos 

de ensino fora a ministração de componentes curriculares em curso de graduação e 

em curso de pós-graduação. No entanto, a Proges e Proen entendem que a Resolução 

nº 184/2017/Consepe/Ufopa é clara em seu art. 11 ao equiparar projetos de ensino, 

pesquisa e extensão. Nesse sentido, está tomando as providências institucionais para 

que este registro se torne possível. Enquanto este processo/fluxo ainda não é 

estabelecido, entende-se que as Unidades Acadêmicas (dentro de sua autonomia) 

podem expedir portarias atribuindo carga horária semanal para a realização das 

atividades de tutoria de ensino de seus docentes no âmbito do PEAPA e Ce Anama. 

Tais portarias poderão ser registradas pelo docente tutor de ensino no campo 

destinado às atividades administrativas. 

35. Qual o número ideal de docentes tutores por curso? 

R: Para que as Unidades Acadêmicas não tenham, que a cada prévia publicação de 

Edital Ce Anama, lançar chamada pública para cadastro de docente tutor do PEAPA, o 

ideal é que conforme o Cronograma previsto no Edital de Chamada Pública n° 

5/PROGES/PROEN/UFOPA, de 13 de abril de 2021, as Coordenações de Curso 

consigam realizar um cadastro de pelo menos 1 (um) docente tutor para cada 5 (cinco) 

discentes indígenas e/ou quilombola que necessitem de ajuste de percurso acadêmico 

no âmbito de seu curso. Isso porque, evita a necessidade de anualmente a Unidade 

Acadêmica ter que lançar a referida Chamada Pública, bem como possibilita a 

Subunidade realizar indicações rotativas de docentes tutores para acompanhamento 

de Planos Individuais de Trabalho do PEAPA considerando o PIT do docente, bem como 

eventuais licenças e afastamentos. Ademais, a formação do referido cadastro é 

importante para não sobrecarregar o Coordenador de Curso ou os membros das 

Comissões Setoriais no importante processo de acompanhamento acadêmico dos 

estudantes indígenas e quilombolas da Ufopa. 

36. A cada publicação de Editais de Monitoria Ce Anama será necessário a adesão das 

Unidades Acadêmicas ao PEAPA e o chamamento público de docentes tutores para 

cadastro junto às Unidades/Subunidades acadêmicas? 

R: Não, uma vez feita adesão ao PEAPA pela Unidade Acadêmica a mesma se encontra 

incluída no PEAPA de forma permanente, salvo desistência formal posterior. Conforme 

resposta à pergunta 35, o chamamento público de docentes tutores para cadastro 

junto às Unidades/Subunidades acadêmicas não será necessário ser renovado a cada 

publicação de Edital PEAPA pela Proges e de Edital Ce Anama pela Proen, caso a 

Unidade consiga formar um cadastro suficiente e permanente destes docentes tutores 

para atender o PEAPA e o Ce Anama. Tais docentes tutores funcionariam como 

docentes de referência para os estudantes indígenas e quilombolas daquele curso de 

graduação. 
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37. O Plano Individual de Trabalho de Ajuste de Percurso Acadêmico (PITAPA) elaborado 

pelas Comissões Setoriais de Acompanhamento às Políticas de Ações Afirmativas das 

Unidades Acadêmicas juntamente com os Núcleos Docentes Estruturantes (NDEs) 

dos Cursos de Graduação da Ufopa e homologados pelos Colegiados de curso de 

Graduação, pode ser atualizado? Se sim, quando? 

R: Sim, o PITAPA pode ser atualizado. Via de regra, o prazo de validade do PITAPA é o 

prazo que o estudante indígena e/ou quilombola tem para integralizar o seu Curso de 

Graduação (tempo regulamentar de curso). No entanto, durante este prazo de 

validade o PITAPA pode ser atualizado a cada período de encerramento do projeto 

institucional de monitoria Ce Anama. O ciclo de atualização do PITAPA obedeceria ao 

ciclo de renovação do projeto Ce Anama. Outra janela de oportunidade de atualização 

a juízo das Unidades/Subunidades Acadêmicas é após a consolidação de períodos 

letivos ou nos trabalhos de análise usuais dos percursos acadêmicos desses estudantes 

realizados pelas Comissões Setoriais de Acompanhamento às Políticas de Ações 

Afirmativas e Promoção da Igualdade Étnico-Racial das Unidades Acadêmicas. 

38. Qual o prazo de validade do Termo de Compromisso assinado pelo estudante 

indígena ou quilombola no âmbito do PEAPA? 

R: Uma vez assinado o Termo de Compromisso pelo estudante indígena e/ou 

quilombola o mesmo vale enquanto o estudante permanecer na Ufopa. Em outras 

palavras, o Termo de Compromisso não necessitará ser atualizado ou renovado 

posteriormente. 

39. Caso o estudante indígena ou quilombola não aceite o PITAPA e o Termo de 

Compromisso do PEAPA, qual o procedimento a ser tomado? 

R: Caso o estudante não aceite o Plano Individual de Trabalho de Ajuste de Percurso 

Acadêmico e/ou a indicação de docente tutor, a Comissão Setorial de 

Acompanhamento às Políticas de Ações Afirmativas e Promoção da Igualdade Étnico-

Racial deverá registrar, motivadamente, no relatório e encaminhar à CIPAEIQ para 

análise quanto à prescrição do vínculo e manutenção ou finalização da bolsa do 

PBP/MEC. 

40. Caso o estudante indígena ou quilombola tenha a Bolsa MEC finalizada este 

estudante automaticamente perde o vínculo com a Ufopa? 

R: Não. O estudante indígena ou quilombola que tenha a bolsa MEC finalizada não 

perde o vínculo com a Ufopa. Este estudante poderá continuar seu percurso 

acadêmico conforme as diretrizes e prazos do Regimento de Graduação da Ufopa, mas 

sem esta assistência estudantil do Governo Federal. 
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41. Caso a Comissão Setorial de Acompanhamento às Políticas de Ações Afirmativas da 

Unidade Acadêmica juntamente com o NDE do Curso, após análise do percurso 

acadêmico individual do estudante indígena e quilombola verifique que não há 

possibilidade de o estudante integralizar o seu curso de graduação dentro do tempo 

regulamentar de curso, qual o procedimento? 

R: Caso a Comissão Setorial de Acompanhamento às Políticas de Ações Afirmativas da 

Unidade Acadêmica juntamente com o NDE do Curso, após análise do percurso 

acadêmico individual do estudante indígena e quilombola verifique que não há 

possibilidade de o estudante integralizar o seu curso de graduação dentro do tempo 

regulamentar de curso deverão registrar, motivadamente, no relatório da reunião (Ata 

ou Parecer) e encaminhar à CIPAEIQ para análise quanto à prescrição do vínculo e 

manutenção ou finalização da bolsa do PBP/MEC. 

42. Onde posso obter modelos de documentos relacionado ao PEAPA (PITAPA, Termo 

de Compromisso, editais e convocações a serem publicadas pelas Unidades 

Acadêmicas), bem como modelo de parecer para Comissões Setoriais e NDEs? 

R: Os documentos referentes ao PEAPA podem ser acessados nos Anexos da Resolução 

nº 340/Consepe/Ufopa, de 04 de março de 2021, que aprova o Programa Especial de 

Ajuste de Percurso Acadêmico da Ufopa, e, nos Anexos do Edital de Chamada Pública 

n° 5/PROGES/PROEN/UFOPA, de 13 de abril de 2021. Outras dúvidas, solicitação de 

informações, solicitação de modelo de outros documentos, contribuições e críticas 

e/ou sugestões podem ser encaminhadas para a Proges, para o e-mail: 

dae.proges@ufopa.edu.br. 

 

 

Para mais informações, acesse: 

www.ufopa.edu.br/proges 

www.ufopa.edu.br/proen 

Santarém-PA, 26 de abril de 2021. 

 

LIDIANE NASCIMENTO LEÃO 

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

SOLANGE HELENA XIMENES ROCHA 

Pró-Reitora de Ensino de Graduação 
(O documento original encontra-se assinado) 
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