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EDITAL Nº 02/2021/PROGES/UFOPA, DE 29 DE JANEIRO DE 2021 
 
SELEÇÃO PÚBLICA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO DE INCLUSÃO DIGITAL NA MODALIDADE 

EMPRÉSTIMO DE EQUIPAMENTOS (CHROMEBOOKS) 
 

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),  torna público edital  
de concessão de auxílio de inclusão digital na modalidade empréstimo de equipamentos 
(Chromebooks), tendo como público-alvo prioritário estudantes de graduação da Ufopa em 
situação de vulnerabilidade socioeconômica, a fim de auxiliar no desenvolvimento de suas 
atividades acadêmicas referentes ao período letivo 2020.1. 

1 DO OBJETO E DA FINALIDADE DA CONCESSÃO 
1.1 Conceder auxílio de inclusão digital na modalidade de empréstimo/comodato (caráter 
temporário e com prazo definido) de equipamentos de informática intitulados Chromebooks 
de propriedade da Ufopa (Comodante) tendo como público-alvo prioritário estudantes 
(comodatários) de graduação da Ufopa em situação de vulnerabilidade socioeconômica, a fim 
de auxiliar no desenvolvimento de suas atividades acadêmicas referentes ao período letivo 
2020.1. 
1.2 O equipamento Chromebook, recebido pelo estudante que venha a ser contemplado 
com o empréstimo, é de uso pessoal e intransferível, respeitando estritamente a finalidade 
definida neste Edital. O benefício é passível de auditoria, interna e externa, e sujeito às 
sanções legais cabíveis em caso de mau uso. 
1.3 O equipamento de que trata o presente edital foi custeado com recursos 
orçamentários do Pnaes, no valor de R$ 399.990,00 (trezentos e noventa e nove mil, 
novecentos e noventa reais), e com recurso de custeio próprio da Ufopa, no valor de 
R$ 146.200,00 (cento e quarenta e seis mil e duzentos reais). 

 
2 DA JUSTIFICATIVA 
2.1 Considerando que a Política Nacional de Assistência Estudantil é um conjunto de 
princípios e diretrizes que norteiam a implantação de ações para garantir o acesso, a 
permanência e a conclusão de curso de graduação aos estudantes universitários, agindo 
preventivamente nas situações de evasão decorrentes das condições de vulnerabilidade 
socioeconômica e dos efeitos das desigualdades sociais e regionais; 
2.2 Considerando que o Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010, que regulamenta o 
Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes), estabelece que cabe às instituições 
federais de ensino superior definir os critérios e a metodologia de seleção dos estudantes de 
graduação a serem beneficiados e preceitua que as ações de assistência estudantil do Pnaes 
deverão ser desenvolvidas em diversas áreas, entre as quais a inclusão digital; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7234.htm
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2.3 Considerando que o atendimento prioritário deve ocorrer em favor de estudantes 
oriundos da rede pública de educação básica ou com renda per capita de até um salário 
mínimo e meio, sem prejuízo de demais requisitos fixados pelas Instituições Federais de 
Ensino Superior (Ifes); 
2.4 Considerando os termos da Resolução Consepe nº 210, de 22 de agosto de 2017, que 
estabelece a Política de Assistência Estudantil da Ufopa;  
2.5 Considerando o artigo 579 do Código Civil de 2002 (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 
2002), o qual estabelece que “o comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis”, 
perfazendo-se com a tradição (entrega) do objeto, bem como os artigos seguintes que 
dispõem sobre esta modalidade de empréstimo de bem móvel infungível; 
2.6 Considerando os termos da Decisão n° 22/2020, do Egrégio Conselho Superior de 
Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe), que estabelece o retorno das aulas dos cursos de 
graduação, referente ao semestre letivo 2020.1, na modalidade remota/semipresencial, a 
partir de 1° de fevereiro de 2021;  
2.7 Considerando os termos da Resolução nº 334/Consepe/Ufopa, de 25 de novembro de 
2020, que aprova a retomada do Calendário Acadêmico 2020 e o novo cronograma para os 
semestres letivos 2020.1 e 2020.2; e 
2.8 Considerando os termos do Memorando circular n° 154/2020 /Reitoria, que trata de 
esclarecimentos à comunidade acadêmica, incluindo disposições sobre a aquisição de 
Chromebooks e a Política de empréstimo desses aos estudantes da Ufopa. 
2.9 Justifica-se o presente edital de concessão de auxílio de inclusão digital na modalidade 
empréstimo de equipamentos (Chromebooks), tendo como público-alvo prioritário 
estudantes de graduação da Ufopa em situação de vulnerabilidade socioeconômica, a fim de 
auxiliar no desenvolvimento de suas atividades acadêmicas referentes ao período letivo 
2020.1. 

3 DOS EQUIPAMENTOS, QUANTIDADE E DA DURAÇÃO DO EMPRÉSTIMO 

3.1 São destinados para a implementação deste edital o quantitativo de 280 (duzentos e 
oitenta) equipamentos denominados Chromebooks, dos 283 (duzentos e oitenta e três) 
adquiridos no âmbito do Processo n° 23204.010370/2020-161. O quantitativo de 3 (três) 
Chromebooks será depositado na Proges para possibilitar política de empréstimo desses 
equipamentos aos estudantes para utilização, na Ufopa, quando do retorno presencial das 
atividades acadêmicas. 
3.2 Os referidos Chromebooks possuem as seguintes especificações técnicas: Notebook, 
Tela de 11.6 polegadas, HD LED (1366 x 768), Memória RAM de 4GB (LPDDR4/1), SSD de 34GB, 
conexão wireless, cor do painel/teclado prata. 
3.3 O empréstimo (comodato) tem como prazo de duração o período letivo 2020.1, que 
será executado de 8 de fevereiro a 30 de abril de 2021, nos termos da Resolução nº 
334/2020/Consepe/Ufopa.  

 

 
 

 
1 Mais informações no site da Proges, no link: http://www.ufopa.edu.br/proges/mais/aquisicoes/2020/.  

http://www.ufopa.edu.br/proges/mais/aquisicoes/2020/
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4 DOS CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO DO AUXÍLIO 
4.1 DO PÚBLICO-ALVO 
4.1.1 O auxílio inclusão digital na modalidade empréstimo de Chromebooks destina-se, 

prioritariamente, a estudantes público-alvo do Pnaes que cumpram, 
cumulativamente, os seguintes requisitos: 
a) ser estudante vinculado a um dos cursos de graduação ofertados nos sete Campi 

da Ufopa. 
b) não ser estudante vinculado ao Programa Nacional de Formação de Professores da 

Educação Básica (Parfor). 
c) não possuir vínculo estudantil com outra Instituição de Ensino Superior (Ies); 
d) ser estudante de primeira graduação. 
e) estar regularmente matriculado em componentes curriculares ofertados no 

período letivo 2020.1. 
f) não ser servidor ou empregado público e não ter vínculo empregatício formal. 
g) não possuir acesso a equipamentos de informática próprios, como computadores, 

notebooks, tablets, dentre outros, que garantam o suporte para realização de suas 
atividades acadêmicas. 

Parágrafo único. A previsão contida na alínea d acima não se aplica aos estudantes que 
concluíram um bacharelado interdisciplinar (BI) e progrediram para o respectivo bacharelado 
profissional (BP). 

 
4.2  DO PERFIL DO PÚBLICO-ALVO E DO CADASTRO RESERVA 
4.2.1 Os 280 Chromebooks destinados ao auxílio inclusão digital na modalidade empréstimo 

serão distribuídos considerando o perfil dos estudantes vinculados aos cursos de 
graduação, bem como a realidade multicampi da Ufopa, na seguinte ordem: 
 

Grupo Público-alvo/Grupo Quantitativo 

1 
Estudantes indígenas, ingressantes pelo PSEI 2020, 
independentemente do Campus 

68 

2 
Estudantes quilombolas, ingressantes pelo PSEQ 2020, 
vinculados ao Campus de Santarém 

20 

3 
Estudantes indígenas e quilombolas ingressantes pelos PSEs 
em anos anteriores a 2020, vinculados ao Campus de 
Santarém 

36 

4 
Estudantes ingressantes pelas vagas para pessoas com 
deficiência (PcD), vinculados ao Campus de Santarém 

30 

5 
Estudantes ingressantes pelo PSR, vinculados ao Campus de 
Santarém, independentemente do ano de ingresso 

56 

6 
Estudantes dos Campi Regionais, independentemente da 
forma de ingresso 

70 

Total 280 
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4.2.2 Os 70 (setenta) Chromebooks destinados aos Campi Regionais serão assim 
distribuídos:  

Campi Regional Quantitativo2 

Alenquer 
10 

Itaituba 
10 

Juruti 
15 

Monte Alegre 
10 

Óbidos 
10 

Oriximiná 
15 

4.2.3 Não ocorrendo a utilização do quantitativo total por um determinado público-
alvo/grupo, poderá ocorrer o remanejamento para outro público-alvo/grupo, 
seguindo a ordem dos grupos estabelecida no subitem 4.2.1. 

4.2.4 Os estudantes com solicitação deferida fora do quantitativo de Chromebooks 
concedidos comporão cadastro reserva no respectivo grupo de inscrição e serão 
convocados à condição de beneficiários caso ocorra devolução do equipamento ou 
cancelamento de concessão do auxílio no respectivo grupo. 

 
5 DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 
5.1 . Além dos critérios contidos nos subitens 4.1.1 e 4.2.1, serão considerados os seguintes 

critérios para fins de classificação dos (as) estudantes inscritos neste processo, na seguinte 
ordem, dentro do seu respectivo grupo, no que couber: 

a) ser estudante ingressante via Processo Seletivo Especial Indígena (PSEI) ou 
Processo Seletivo Especial Quilombola (PSEQ). 

b) ser estudante ingressante via Processo Seletivo Regular (PSR) com índice de 
vulnerabilidade socioeconômica (IVS) aferido pela Proges, nos termos dos Editais 
nos 1 e 9/2019/PROGES/UFOPA. 

c) ser estudante ingressante via PSR, especificamente nos grupos G1, G2, G3 e G4 
(renda familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo devidamente 
comprovada no ato de habilitação institucional). 

d) ser estudante ingressante via PSR, especificamente nos grupos G5, G6, G7 e G8 
(renda familiar per capita igual ou superior a 1,5 salário mínimo). 

e) ter ingressado via ampla concorrência no Processo Seletivo Regular (PSR). 
5.2  Em caso de empate considerando os critérios de classificação acima descritos, serão 

utilizados os seguintes critérios de desempate, dentro de cada grupo, na seguinte ordem: 
maior Índice de Rendimento Acadêmico (IRA); maior número de componentes curriculares 
matriculados no período letivo 2020.1; e maior idade. 

5.3  A comprovação de matrícula no período letivo 2020.1 e demais informações serão 
consultadas diretamente pela Proges no Sistema Integrado de Gestão de Atividades 
Acadêmicas (SIGAA/UFOPA). 

 
2 O quantitativo de 15 (quinze) Chromebooks destinado aos Campi de Juruti e Oriximiná justifica-se pelo fato da 
oferta, nesses Campi, de dois cursos de graduação. 
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6 DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO 
6.1 As inscrições serão realizadas exclusivamente por formulário eletrônico, de 29 de janeiro 

a 3 de fevereiro de 2021, através do link: https://forms.gle/Xph4sYSTJRHRUY2q8 
6.2 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. 
 

7 DO CRONOGRAMA 
7.1 O processo de empréstimo de que trata este edital obedecerá ao seguinte 
cronograma: 

Etapa Período 

Publicação do Edital 29 de janeiro de 2021 

Período de inscrição 
29 de janeiro a 3 de fevereiro de 

2021 

Publicação do Resultado Preliminar 4 de fevereiro de 2021 

Prazo para interposição de recurso 5 a 6 de fevereiro de 2021 

Publicação do Resultado dos Recursos e do Resultado Final e 
Convocação para entrega (retirada) do primeiro lote, com 108 
Chromebooks 

8 de fevereiro de 2021 

Entrega (Retirada) do primeiro lote, com 111 Chromebooks de 10 a 15 de fevereiro de 2021 

Entrega (Retirada) do segundo lote, com 169 Chromebooks 

Em fevereiro, em data a ser 
definida pela Proges, após o 

recebimento do segundo lote por 
parte da fornecedora 

Devolução dos Chromebooks 
de 3 a 14 de maio de 2021 (pós 
encerramento do período letivo 

2020.1) 

 
8 DO RESULTADO E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
8.1 Os resultados preliminar, dos recursos e final serão publicados no site institucional da 
Proges (www.ufopa.edu.br/proges). 
8.2 Serão aceitos recursos, no prazo de dois dias, após a publicação do resultado 
preliminar no site institucional da Proges. 
8.3 Eventuais recursos em face do resultado preliminar não terão efeito suspensivo, nos 
termos do artigo 61 da Lei nº 9.784/1999. 
8.4 Os recursos deverão ser encaminhados para o e-mail coordenacao.ae@ufopa.edu.br. 
8.5 Não serão aceitos recursos com a finalidade de inserir ou retificar dados ou 
informações referentes à fase de inscrição. 
8.6 Os recursos serão apreciados e decididos pela Proges. 
8.7 Não serão aceitos recursos fora dos prazos estabelecidos no cronograma deste edital 
e após a publicação do resultado final. 

https://forms.gle/Xph4sYSTJRHRUY2q8
http://www.ufopa.edu.br/proges
mailto:coordenacao.ae@ufopa.edu.br
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9 DO LOCAL DA ENTREGA DOS CHROMEBOOKS 
9.1 Os Chromebooks serão entregues aos (as) estudantes selecionados (as) de acordo com 
o cronograma estabelecido no item 7.1, nos seguintes termos: 
 

Campus Endereço 
Horário 

Santarém 
Sala 112, térreo, Unidade Amazônia do 
Campus Santarém. Proges. 

das 9 às 12 horas. 

Alenquer 
Travessa Beatriz do Vale, S/N, 
Independência, Alenquer – PA 

das 8 às 12 horas. 

Itaituba Mediante agendamento pelo telefone (93) 99179-1060 

Juruti Mediante agendamento pelo e-mail celeste.rossi@ufopa.edu.br 

Monte Alegre Mediante agendamento pelo e-mail coordenacaoaquicultura@ufopa.edu.br 

Óbidos Mediante agendamento pelo telefone (93) 99104-7460 

Oriximiná Mediante agendamento pelo telefone: (93) 99159-2706 

9.2 Considerando que, até a data de publicação deste edital, já foram entregues pela 
empresa fornecedora à Ufopa o quantitativo de 111 (cento e onze) Chromebooks do total de 
283 (duzentos e oitenta e três) adquiridos, os (as) estudantes selecionados serão convocados 
para recebimento (retirada), mediante convocação da Proges. 
9.3 No momento da entrega dos Chromebooks, o (a) estudante deverá preencher e assinar 
Termo de Responsabilidade pela Guarda e Uso de Equipamento de Informática a ser 
disponibilizado pela Ufopa. 
9.4 Em nenhuma hipótese serão enviados Chromebooks para o endereço do (a) estudante. 
9.5 O (a) estudante deverá receber o equipamento no Campus aos qual se encontra 
vinculado. 
9.6 A entrega do equipamento para terceiros, a pedido do (a) estudante, ocorrerá 
mediante apresentação de procuração particular com assinatura reconhecida em cartório, 
onde conste única e expressamente essa finalidade. 
9.7 O (a) estudante que não comparecer para receber o Chromebook, no período 
especificado no subitem 7.1, perderá a condição de beneficiário (a), podendo ocorrer o 
remanejamento conforme subitem 4.2.3. 

 
10 DA GUARDA TEMPORÁRIA DO EQUIPAMENTO 
10.1 Durante o período em que o equipamento estiver sob responsabilidade do (a) 
estudante, este (a) deverá: 

a) zelar pelo bem sob sua guarda, mantendo as condições de software e de hardware 
que lhe foram originalmente entregues. 

b) não realizar a instalação de aplicativo, software ou qualquer solução não 
autorizada e/ou que possa causar danos ao sistema operacional como um todo, 
tornando o equipamento inutilizável. 

c) não remover ou substituir peças, acessórios e periféricos deliberadamente. 

mailto:celeste.rossi@ufopa.edu.br
mailto:coordenacaoaquicultura@ufopa.edu.br
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d) priorizar a utilização do equipamento para o fim a que se destina. 
e) não acessar informações com conteúdo violento, ofensivo ou pornográfico, bem 

como não utilizar o equipamento para propagar manifestações de intolerância com 
relação à raça, gênero, crenças religiosas, posições políticas e/ou ideológicas, 
orientação sexual, nacionalidade, entre outros. 

f) atender todas as convocações da Proges referentes a esta concessão. 
g) devolver o equipamento, bem como todos acessórios, periféricos e demais itens 

que foram entregues, após a finalização do período letivo 2020.1, observando os 
prazos e locais previstos nas publicações da Proges. 

10.2 Caso o (a) estudante necessite de suporte técnico durante o período do empréstimo, 
deverá entrar em contato pelo e-mail dae.proges@ufopa.edu.br. 
10.3 Em casos de perda, roubo e/ou furto, quebra ou avaria do Chromebook, o (a) 
estudante deverá informar realizar os seguintes procedimentos: 

a) Em caso de perda, roubo e/ou furto, o (a) estudante beneficiário (a) deverá 
registrar Boletim de Ocorrência (BO), a ser encaminhado para o e-mail 
dae.proges@ufopa.edu.br, com a notificação do evento ocorrido, e demais 
documentos que possam auxiliar na comprovação da situação relatada. 

b) Na ocorrência de danos causados por incêndio, queda de raio, explosão, chuva, 
enchentes e alagamentos, vendaval, furacão, ciclone e danos elétricos, o (a) 
estudante beneficiário (a) deverá realizar a comunicação através do e-mail 
dae.proges@ufopa.edu.br, anexando documentos e/ou elementos que possam 
auxiliar na comprovação da situação relatada. 

c) Se, correndo risco o objeto do comodato juntamente com outros do comodatário, 
antepuser este a salvação dos seus abandonando o do comodante, responderá 
pelo dano ocorrido, ainda que se possa atribuir a caso fortuito, ou força maior, nos 
termos do art. 583 do Código Civil de 2002. 

10.4 Em caso de equipamento danificado ou inutilizado por emprego inadequado, mau uso, 
negligência ou extravio, por parte do estudante beneficiário (a), ou não atendimento aos 
procedimentos previstos no subitem 10.3, caberá apuração de possível infração disciplinar por 
parte do (a) estudante. 

a) havendo o reconhecimento de responsabilidade por parte do (da) estudante, este 
deverá repor o equipamento, atendendo à mesma especificação técnica ou 
equivalente ao bem recebido ou, alternativamente, ressarcir o valor do bem. 

b) no caso da devolução de valores (ressarcimento), esta deverá ser feita 
considerando o valor total do equipamento à época da aquisição, qual seja, 
R$ 1.930,00 (um mil, novecentos e trinta reais). 

c) havendo a identificação de vícios de fábrica após a entrega do equipamento ao (à) 
estudante, levando a necessidade de manutenção e/ou substituição do 
Chromebook, o (a) beneficiário (a) será orientado (a) a devolver o equipamento a 
ser consertado no mesmo local do recebimento no início da concessão, em data e 
horário a ser informado pela Proges. 

 

 

mailto:dae.proges@ufopa.edu.br
mailto:dae.proges@ufopa.edu.br
mailto:dae.proges@ufopa.edu.br
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11 DAS OBRIGAÇÕES DO ESTUDANTE BENEFICIÁRIO 
11.1 São obrigações do (da) estudante beneficiário (a) do auxílio de que trata este edital: 

a) conservar, como se seu próprio fosse, o equipamento emprestado, não 
podendo usá-lo senão de acordo com as regras deste edital, sob pena de responder 
por perdas e danos.  
b) manter-se em acordo com os critérios e obrigações estabelecidos neste edital. 
c) assinar o Termo de Responsabilidade pela Guarda e Uso de Equipamento de 
Informática a ser disponibilizado pela Ufopa no ato da entrega (retirada) dos 
Chromebooks. 
d) comunicar quaisquer alterações de telefones e endereços residenciais e 
eletrônicos. 
e) não repassar o equipamento sob sua responsabilidade a outro (a) estudante ou 
a terceiros. 
f) comunicar à Proges, através do e-mail dae.proges@ufopa.edu.br,  quaisquer 
alterações da condição que justificou a concessão do auxílio. 
g) manter atualizados os dados pessoais no Sistema Integrado de Gestão de 
Atividades Acadêmicas (SIGAA). 
h) comunicar desistência em todas as disciplinas matriculadas ou trancamento do 
curso à Pró-Reitoria de Gestão Estudantil, por meio do e-mail, 
dae.proges@ufopa.edu.br. 
i) em caso de desistência, solicitar por escrito o cancelamento do benefício, 
encaminhando mensagem para o e-mail dae.proges@ufopa.edu.br, bem como 
devolver o equipamento, acessórios e periféricos sob sua guarda. 
j) utilizar o equipamento emprestado somente para a finalidade a que se destina, 
ou seja, realização das atividades acadêmicas do curso de graduação. 
k) realizar a devolução do equipamento observando os prazos e orientações 
estabelecidos pela Proges. 
l) devolver o equipamento nas mesmas condições de entrega ou, 
alternativamente, ressarcir o valor do bem, atendendo à mesma especificação técnica 
ou equivalente ao bem recebido, em caso de equipamento danificado ou inutilizado 
por emprego inadequado, mau uso, negligência ou extravio, por parte do beneficiário 
(a) ou não atendimento aos procedimentos previstos no subitem 10.3, conforme 
disciplina o subitem 10.4. 
m) devolver o equipamento ao término do período letivo 2020.1, conforme 
cronograma contido no subitem 7.1. 
n) atender às convocações da Proges em caso de reunião (presencial ou virtual), 
visitas domiciliares, entrevistas, acompanhamento pedagógico e outras ações 
pertinentes ao acompanhamento estudantil. 

11.2 O não cumprimento das obrigações previstas neste edital poderá implicar na 
responsabilização do (a) estudante, no curso de processo específico para esse fim, estando o 
(a) estudante sujeito (a) à eventual aplicação das sanções disciplinares previstas no artigo 260 
do Regimento Geral da Ufopa. 
11.3 O (a) estudante beneficiário (a) do auxílio de que trata este edital,  que não devolver o 
equipamento em perfeitas condições até a data estabelecida no subitem 7.1,  terá seus 
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auxílios estudantis e/ou bolsas acadêmicas e/ou administrativas suspensos/cancelados, 
ficando impossibilitado de concorrer em editais no âmbito das unidades acadêmicas e 
administrativas da Ufopa. No caso de suspensão/cancelamento auxílios estudantis e/ou 
bolsas acadêmicas e/ou administrativas, estes não terão pagamentos retroativos. 

12 CRITÉRIOS DE CANCELAMENTO DO EMPRÉSTIMO  
12.1 O empréstimo do equipamento de que trata este edital será cancelado nos seguintes 
casos: 

a) por solicitação do (a) estudante beneficiário (a). 
b) por falecimento do (a) estudante. 
c) por fraude das informações fornecidas pelo (a) beneficiário (a) na fase de concessão 

do auxílio. 
d) por não atendimento a todos os critérios descritos nos subitens 4.1 e 5.1 deste edital. 
e) por emprego inadequado, mau uso, negligência ou empréstimo a outro (a) estudantes 

ou a terceiros. 
f) por descumprimento das obrigações contidas no subitem 11.1. 
g) por integralização do curso. 

13 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
13.1 Este Edital terá a vigência de 12 (doze) meses a contar da data de publicação do 
resultado final. 
13.2 Este Edital poderá ser revogado, retificado, prorrogado ou anulado 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. 
13.3 As informações pessoais dos (as) estudantes inscritos (as) são sigilosas, nos termos da 
Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. 
13.4 Eventuais processos de ressarcimento ao erário serão instruídos pela Proges, 
garantindo ao estudante a ampla defesa e o contraditório e respeitando a legislação vigente. 
13.5 Informações adicionais poderão vir a ser solicitadas a qualquer tempo, durante a 
vigência deste Edital, sendo de inteira responsabilidade do (a) estudante, atualizar, sempre 
que necessário, as seguintes informações: a) dados cadastrais no SIGAA, incluindo-se 
endereço pessoal, eletrônico/e-mail e contato telefônico; b) mudança de perfil 
socioeconômico, abandono ou desistência do curso etc. 
13.6 É de inteira responsabilidade do (a) estudante acompanhar as publicações deste Edital 
no site institucional da Proges (http://www.ufopa.edu.br/proges/). 
13.7 Todas as informações fornecidas pelo (a) estudante à Ufopa estarão sujeitas à 
verificação e, comprovada a não veracidade das informações, a qualquer tempo, o(a) 
estudante perderá o direito ao auxílio, além de estar sujeito às penalidades previstas em lei. 
13.8 O preenchimento e o envio do formulário eletrônico pelo (a) estudante implicam 
aceitação das normas deste Edital. 
13.9 Os casos omissos neste Edital serão analisados e dirimidos pela Pró-Reitoria de Gestão 
Estudantil (Proges). 
13.10 Questões decorrentes da execução deste Edital, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal da 1ª Região, Subseção 
Judiciária de Santarém da Seção Judiciária do Estado do Pará, com exclusão de qualquer outro. 
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