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EDITAL Nº 16/2021/PROGES/UFOPA, DE 30 DE JUNHO DE 2021 
 

CONCESSÃO DE AUXÍLIO DE INCLUSÃO DIGITAL PARA ACESSO À INTERNET 
 

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, e em consonância ao Decreto nº 7.234/2010, que 
dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes),  torna público o presente 
edital  de 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. 

1 DO OBJETO E DA FINALIDADE DO AUXÍLIO DE INCLUSÃO DIGITAL 

1.1 Conceder 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.  
 

2 DA JUSTIFICATIVA PARA CONCESSÃO DO AUXÍLIO DE INCLUSÃO DIGITAL 

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 (art. 3º, § 1º, 
inciso V); 
2.3 Considerando que o atendimento prioritário deve ocorrer em favor de estudantes 
oriundos da rede pública de educação básica ou com renda familiar per capita de até um 
salário mínimo e meio, sem prejuízo de demais requisitos fixados pelas Instituições Federais 
de Ensino Superior (Ifes), conforme preceitua o art. 5º do Decreto nº 7.234/2010; 
2.4 Considerando os termos da Resolução nº 210/Consepe/Ufopa, de 22 de agosto de 
2017, que estabelece a Política de Assistência Estudantil da Ufopa;  
2.5 Considerando os termos da Decisão n° 22/2020/Consepe/Ufopa, 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;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7234.htm


 
Universidade Federal do Oeste do Pará 

Pró-Reitoria de Gestão Estudantil  
 

Av. Avenida Mendonça Furtado, 2.946, Fátima — Telefone: (93) 2101-6530 
CEP 68040-470 Santarém/Pará — http://ufopa.edu.br/proges 

 

2.6 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;  
2.7 Considerando os termos da Resolução nº 341/Consepe/Ufopa, de 4 de março de 2021, 
que aprova o Calendário Acadêmico 2021 dos cursos de graduação;  
2.8 Considerando os termos do Plano de Gestão Orçamentária 2021 da Ufopa (Resolução 
nº 94/2021/Consad/Ufopa), que prevê o montante de R$ 630.000,00, oriundos do Pnaes, para 
implementação de auxílio inclusão digital para acesso à internet; e 
2.9 Considerando que apesar da adesão da Ufopa ao projeto Alunos conectados, com a 
distribuição de 2.900 chips da operadora Claro aos estudantes da Ufopa, muitos estudantes 
ainda não estão conectados à internet e com possibilidade de acompanhar as atividades 
acadêmicas tendo em vista que o chip disponibilizado não possui cobertura da operadora na 
localidade de residência para o acompanhamento das atividades acadêmicas de forma 
remota. 
2.10 Justifica-se o presente edital de 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. 
 

3 DO QUANTITATIVO, DO VALOR, DA FONTE ORÇAMENTÁRIA E DA VIGÊNCIA 

3.1 Serão concedidos até 700 (setecentos) auxílios no valor total de R$ 150,00 (cento e 
cinquenta reais) cada. 
3.2 O auxílio de que trata o presente edital será custeado com recursos orçamentários do 
Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes) de 2021, gerenciado pela Ufopa, para 
auxiliar em despesa na área de inclusão digital, conforme prevê o art. 3º, § 1º, inciso V, do 
Decreto nº 7.234/2010. 
3.3 O período de vigência deste edital será de 6 (seis) meses (julho a dezembro de 2021) 
podendo ser prorrogado a interesse da Administração Pública e mediante disponibilidade 
orçamentária e extraorçamentária da Ufopa, conforme estrutura orçamentária abaixo 
descrita:  

UGR: 156681 
Ação Orçamentária: 4002 
Esfera: 1 
Fonte: 0100000000 
Programa de Trabalho (PTRES): 171253 
Plano Interno (PI):  a definir 
Natureza de Despesa (ND): 339018 
Valor:  R$630.000,00 

 

4 DOS CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO DO AUXÍLIO DE INCLUSÃO DIGITAL 

4.1 DO PÚBLICO-ALVO 
4.1.1 O auxílio inclusão digital para acesso à internet destina-se a estudantes público-alvo 
do Pnaes que cumpram, cumulativamente, os seguintes requisitos: 
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a) Ser estudante vinculado a um dos cursos de graduação ofertados nos sete Campi 
da Ufopa, ingressante até o ano de 2020; 

b) Ser oriundo da rede pública de educação básica; 
c) Possuir renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio; 
d) Estar regularmente matriculado em componentes curriculares ofertados no 

período letivo vigente (2020.2); 
e) Não ser estudante vinculado ao Programa Nacional de Formação de Professores 

da Educação Básica (Parfor); 
f) Não possuir vínculo estudantil com outra Instituição de Ensino Superior (Ies); 
g) Ser estudante de primeira graduação; 
h) Não ser servidor ou empregado público e não ter vínculo empregatício formal; 
i) Não possuir pendência administrativa referente a ressarcimento ao erário no 

âmbito da Proges. 
4.1.2 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) no âmbito da Ufopa. 

 
4.2  DA DISTRIBUIÇÃO DOS AUXÍLIOS  
4.2.1 Os 700 auxílios serão distribuídos considerando o perfil dos estudantes vinculados aos 
cursos de graduação, bem como a realidade multicampi da Ufopa, nos dois grupos abaixo 
especificados: 

  

Campus 

Estudantes não beneficiários 
de auxílios financeiros e 
bolsas, custeados com 

recursos do Pnaes e/ou 
gerenciados pela Proges 

Estudantes beneficiários 
de auxílios financeiros e 
bolsas, custeados com 

recursos  do Pnaes e/ou 
gerenciados pela Proges 

Quantitativo total 

Santarém 300 40 340 

Alenquer 40 10 50 

Itaituba 40 10 50 

Juruti 70 10 80 

Monte 
Alegre 

40 10 50 

Óbidos 40 10 50 

Oriximiná 70 10 80 

TOTAL 600 100 700 

4.2.2 Não ocorrendo a classificação de estudantes aptos a receberem o presente auxílio 
dentro do quantitativo determinado para cada grupo, poderá ocorrer o remanejamento para 
o outro grupo do mesmo campus. Se ainda persistir a situação de não preenchimento do 
quantitativo, poderá ocorrer o remanejamento para outro campus com maior número de 
estudantes classificados no presente edital. 
4.2.3 Os estudantes com solicitação deferida fora do quantitativo de auxílios concedidos 
comporão cadastro reserva e serão convocados à condição de beneficiários caso ocorra 
desistência e/ou cancelamento de concessão de auxílio. 
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4.2.4 Os estudantes do cadastro reserva que vierem a ser convocados à condição de 
beneficiários do auxílio de inclusão digital receberão a partir da convocação, dentro da 
vigência do Edital, sem possibilidade de pagamento retroativo. 

 

5 DO CRONOGRAMA 

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 13 de julho de 2021 

Prazo para interposição de recurso 14 e 15 de julho de 2021 

Publicação do Resultado dos Recursos e do Resultado 
Final e Convocação para entrega do termo de 
compromisso e dados bancários 

16 de julho de 2021 

Envio/entrega do termo de compromisso e dados 
bancários 

14 a 21 de julho de 2021 

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

 

6 DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

6.1 As inscrições serão realizadas exclusivamente por formulário eletrônico, no período de 
1º a 11 de julho de 2021, através do link: https://forms.gle/TWFottEtJMR8Fyyy9. 
6.2 No ato da inscrição, o (a) estudante deverá preencher integralmente as informações e 
inserir os documentos solicitados no formulário eletrônico, marcando, ao final, o campo 
destinado à concordância com as normas contidas neste edital. 
6.3 O preenchimento incompleto e/ou a não concordância com as normas contidas 
implicarão indeferimento do pedido de concessão. 

 

7 DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

7.1 Além dos critérios contidos no subitem 4.1.1, 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: 

 

 GRUPO 1: Estudantes não beneficiários de auxílios financeiros e bolsas, custeados 
com recursos do Pnaes e/ou gerenciados pela Proges 
 
CAMPUS DE SANTARÉM: 

a) ser estudante ingressante via PSR, especificamente nos grupos G1, G2, G3 e G4 
(oriundo da rede pública de educação básica com renda familiar per capita igual ou 
inferior a 1,5 salário mínimo, devidamente comprovado no ato de habilitação 
institucional), que resida em Alter-do-Chão, Planalto Santareno (Cipoal, São José e 

https://forms.gle/TWFottEtJMR8Fyyy9
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Tabocal), Mojuí dos Campos, Belterra e localidades onde comprovadamente a rede de 
operadora Claro não possui conectividade. 

b) ser estudante ingressante via PSR, especificamente nos grupos G1, G2, G3 e G4 
(oriundo da rede pública de educação básica com renda familiar per capita igual ou 
inferior a 1,5 salário mínimo, devidamente comprovado no ato de habilitação 
institucional), que resida nas demais localidades do município de Santarém. 
 

DEMAIS CAMPI REGIONAIS:  
a) ser estudante ingressante via PSR, especificamente nos grupos G1, G2, G3 e G4 

(oriundo da rede pública de educação básica com renda familiar per capita igual ou 
inferior a 1,5 salário mínimo, devidamente comprovado no ato de habilitação 
institucional), e residir onde não haja cobertura da operadora Claro no âmbito do seu 
Campus. 
 

•    GRUPO 2: Estudantes beneficiários de auxílios financeiros e bolsas, custeados com 
recursos do Pnaes e/ou gerenciados pela Proges 

CAMPUS DE SANTARÉM: 
a) ser estudante oriundo da rede pública de educação básica, mediante comprovação 

no ato da inscrição neste processo.  
b) residir em Alter-do-Chão, Planalto Santareno (Cipoal, São José e Tabocal), Mojuí dos 

Campos, Belterra e localidades onde comprovadamente a rede de operadora Claro não 
possui conectividade. 
 

DEMAIS CAMPI REGIONAIS:  
a) ser estudante oriundo da rede pública de educação básica, mediante comprovação no 

ato da inscrição neste processo, e residir onde não haja cobertura da operadora Claro 
no âmbito do seu Campus. 
 

7.2 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: ser 
estudante mulher e mãe, ser estudante PCD, ser estudante indígena ou ser estudante 
quilombola, maior índice de rendimento acadêmico (IRA), e maior idade. 
7.3  A comprovação de matrícula no período letivo 2020.2, e posteriormente no período 
letivo 2021.1, e demais informações de acesso, serão consultadas diretamente pela Proges no 
Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA/UFOPA). 

 

8 DOS RESULTADOS E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

8.1 Os resultados preliminar e final, bem como dos recursos administrativos, 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. 

http://www.ufopa.edu.br/proges
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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. 
 

9 DO ENVIO/DA ENTREGA DO TERMO DE COMPROMISSO E DADOS BANCÁRIOS 

9.1 Os estudantes que tiverem a solicitação de concessão de auxílio deferida deverão, no 
período de 14 a 21 de julho, 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. 
9.2 Os estudantes também poderão entregar, no período estipulado no item 9.1, os 
documentos listados acima diretamente no Restaurante Universitário da Ufopa (das 11h30 às 
13h, em dias úteis) ou nas Coordenações Acadêmicas dos Campi Regionais, respeitado o 
horário de funcionamento dessas Subunidades. 
9.3 O não envio ou a não entrega da documentação descrita no subitem 9.1 implicará no 
indeferimento da concessão do auxílio. 
 

10 DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DE INCLUSÃO DIGITAL 

10.1 O pagamento do primeiro mês (julho de 2021) do auxílio será efetivado até o 10º dia 
do mês de agosto de 2021, de acordo com o cronograma de pagamento do Tesouro Nacional. 
10.2 Não haverá pagamento retroativo.  
10.3 O pagamento dos auxílios de que trata este edital será realizado por meio de depósito 
bancário em conta corrente da qual o (a) estudante seja titular (vedada conta conjunta ou 
poupança) até o 10º dia útil de cada mês subsequente, considerando o tempo de duração do 
auxílio estabelecido no subitem 3.3. 

 

11 DAS OBRIGAÇÕES DO ESTUDANTE BENEFICIÁRIO 

11.1 Utilizar o auxílio para contratar serviços que lhe possibilitem acesso à internet. 
11.2 Informar à Coordenação de Assistência Estudantil (CAE) por requerimento ou pelo e-
mail coordenacao.ae@ufopa.edu.br mudança na situação acadêmica que acarrete o 
cancelamento do auxílio de que trata este edital.  
11.3 Matricular-se e cursar os períodos letivos 2020.2 e 2021.1. 
11.4 Manter atualizados os dados pessoais no Sistema Integrado de Gestão de Atividades 
Acadêmicas (SIGAA). 
11.5 Manter a conta corrente devidamente ativa, sob pena de não receber o valor do 
auxílio. 

mailto:coordenacao.ae@ufopa.edu.br
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11.6 Caso haja alteração de conta, informar imediatamente à Proges via requerimento. Nos 
casos de conta inativa, o pagamento será retomado após a reativação da conta, sem 
possibilidade de pagamento retroativo. 
11.7 Acompanhar constantemente o site da Proges para fins de informações ou 
convocações referentes ao auxílio de que trata este Edital. 

 

12 CRITÉRIOS DE CANCELAMENTO DO AUXÍLIO DE INCLUSÃO DIGITAL 

12.1 O auxílio 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) pela constatação de não participação nas atividades acadêmicas 
e) por não atendimento a todos os critérios descritos nos subitens 4.1.1 e 7.1 deste edital. 
f) por descumprimento das obrigações contidas nos itens 11 e 13. 
g) por reprovação por falta ou falta e nota. 
h) por integralização do curso. 

 

13 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 

13.1 O (a) estudante selecionado neste edital deverá apresentar, até o décimo dia de cada 
mês, comprovante de aquisição de pacote de dados ou contratação de serviços relativos à 
conexão de internet. 
13.2 A fim de comprovar a contratação do serviço, o (a) estudante deverá enviar 
comprovante de aquisição de pacote de dados ou de contratação de serviços de internet 
vigente ou documento similar, por meio do formulário eletrônico, cujo link será enviado 
mensalmente ao estudante beneficiário. 
13.3 A homologação do pagamento mensal ocorrerá após a verificação de envio do 
comprovante pelo estudante. O não envio mensal do comprovante implicará a 
suspensão/cancelamento do auxílio sem a possibilidade de pagamento retroativo. 
13.4 Verificado o recebimento e/ou uso indevido do auxílio diante da finalidade proposta, 
o (a) estudante ficará obrigado (a) à restituição do valor à Ufopa através de pagamento de 
Guia de Recolhimento da União (GRU). 
13.5 Nos casos em que se observe a situação descrita no subitem 13.3, o (a) estudante ficará 
impossibilitado (a) de concorrer em novos processos seletivos da Política de Assistência 
Estudantil enquanto perdurar a pendência. 

 

14 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1 Não se aplicam a este Edital os critérios e o teto para concessão de auxílios estudantis 
na Ufopa previstos na Portaria nº 186/2019/GR/UFOPA (versão consolidada). 
14.2 Este Edital terá a vigência de 6 (seis) meses (julho a dezembro de 2021). 
14.3 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. 
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14.4 As informações pessoais dos (as) estudantes inscritos (as) são sigilosas, nos termos da 
Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. 
14.5 Eventuais processos de ressarcimento ao erário serão instruídos pela Proges, 
garantindo ao estudante a ampla defesa e o contraditório e respeitando a legislação vigente. 
14.6 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. 
14.7 É de inteira responsabilidade do (a) estudante acompanhar as publicações deste Edital 
no site institucional da Proges (http://www.ufopa.edu.br/proges/). 
14.8 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. 
14.9 O preenchimento e o envio do formulário eletrônico pelo (a) estudante implicam 
aceitação das normas deste Edital. 
14.10 Os casos omissos neste Edital serão analisados e dirimidos pela Pró-Reitoria de Gestão 
Estudantil (Proges). 
14.11 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. 

http://www.ufopa.edu.br/proges/
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 (Assinado digitalmente em 30/06/2021 21:59 )
LIDIANE NASCIMENTO LEAO

PRO-REITOR(A) - TITULAR

PROGES (11.01.28)

Matrícula: 1581291
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