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ADITIVO I AO EDITAL N° 1/PROGES/UFOPA, DE 25 DE JANEIRO DE 2021 

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° 87/PROGEP/UFOPA, de 20 de janeiro de 2021, pela 
delegação de competência que lhe confere a Portaria Eletrônica nº 94/GR/UFOPA, de 28 de fevereiro 
de 2020, e em consonância com o Decreto nº 7.234/2010, que dispõe sobre o Programa Nacional de 
Assistência Estudantil (Pnaes),  e com o Termo de Adesão ao Projeto Alunos Conectados RNP/MEC, 
torna público o ADITIVO I  ao Edital nº 1/2021/PROGES/UFOPA, referente à concessão de pacote de 
dados de internet, por meio de chips, aos estudantes da Ufopa em condição de vulnerabilidade 
socioeconômica, para desenvolvimento de suas atividades acadêmicas referentes ao ano letivo de 
2020, nos seguintes termos: 

 

1 DO OBJETO 

1.1 O objeto do presente ADITIVO é a prorrogação do prazo de inscrição, estabelecido no item 5, 
e alteração do cronograma, estabelecido no item 6, ambos do Edital nº 1/2021/PROGES/UFOPA. 

 

2 DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE INSCRIÇÃO 

2.1 O item 5 do Edital nº 1/2021/PROGES/UFOPA passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

5.1 As inscrições serão realizadas exclusivamente por formulário eletrônico, de 25 
de janeiro a 1º de fevereiro de 2021, através do link: 
https://forms.gle/je5wFtj7aP1uAJCa9. 
5.2 O (a) estudante deverá, no ato da inscrição, informar o Campus em que fará a 
retirada do Chip. 

5.3 No ato da inscrição, o (a) estudante deverá preencher integralmente as 
informações solicitadas no formulário eletrônico, marcando, ao final, o campo 
destinado à concordância com as normas contidas neste edital. 

 

3 DA ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA 

3.1 O item 6 do Edital nº 1/2021/PROGES/UFOPA passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

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

AÇÃO PERÍODO 

Publicação do Edital 25 de janeiro de 2021 

Período de inscrição  25 de janeiro a 1º de fevereiro de 2021 

Publicação do Resultado 
Preliminar 

2 de fevereiro de 2021 

Prazo para interposição de 
recurso 

3 e 4 de fevereiro de 2021 

Publicação do Resultado dos 
Recursos e do Resultado Final  

5 de fevereiro de 2021 

Entrega dos chips de 8 até 12 de fevereiro de 2021 

https://forms.gle/je5wFtj7aP1uAJCa9
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4 DISPOSIÇÕES FINAIS 

4.1 Ficam ratificadas as demais disposições do Edital nº 1/2021/PROGES/UFOPA, não alteradas pelo 
presente Aditivo. 
4.2 Este aditivo entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Santarém, 28 de janeiro de 2021. 
 

 
EDSON DE SOUSA ALMEIDA 

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


