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ADITIVO II AO EDITAL N° 6/2021/PROGES/UFOPA 

 

CONCESSÃO DE ALIMENTAÇÃO A ESTUDANTES E A SEUS DEPENDENTES PELO RESTAURANTE 
UNIVERSITÁRIO DA UFOPA (RU/UFOPA) 

 

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 ADITIVO II ao Edital nº 
6/2021/PROGES/UFOPA, referente ao terceiro período de inscrições para concessão de alimentação 
a estudantes de graduação da Ufopa e dependentes pelo RU/Ufopa. 

1. DO OBJETO 
1.1. O objeto do presente ADITIVO é a abertura do terceiro período de inscrições para 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 RU/UFOPA, exclusivamente para a refeição destinada 
ao almoço (entrega de marmitas), conforme preceitua o item 8.3 do Edital nº 
6/2021/PROGES/UFOPA. 
 
2. DO PÚBLICO-ALVO, DO CUSTEIO E DO NÚMERO DIÁRIO DE REFEIÇÕES 
2.1. DO PÚBLICO-ALVO: a concessão de que trata este edital destina-se a estudantes de 
graduação e de pós-graduação, e a seus dependentes (filhos até 18 anos que residam com o(a) 
estudante), prioritariamente em situação de vulnerabilidade socioeconômica, que cumpram, 
cumulativamente, os requisitos abaixo listados. 
2.1.1. Estudante de graduação ingressante via Processo Seletivo Regular (PSR) e Processos 

Seletivos Especiais (PSEI e PSEQ): 
a. Estar regularmente matriculado em componentes curriculares ofertados no período letivo 
2021.1. 
b. Não ser servidor ou empregado público e não ter vínculo empregatício formal. 
c. Ser estudante oriundo da rede pública de educação básica ou possuir renda familiar de até 
um salário-mínimo e meio. 
2.1.2. Estudante de pós-graduação lato e stricto sensu 
a)  Estar regularmente matriculado em componentes curriculares ofertados no período letivo 
2021.2. 
b)  Não ser servidor ou empregado público e não ter vínculo empregatício formal. 
c)  Ser estudante oriundo da rede pública de educação básica ou possuir renda familiar de até 
um salário-mínimo e meio. 
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3. DO QUANTITATIVO DIÁRIO DE REFEIÇÕES 
3.1. Serão fornecidas 200 (duzentas) refeições diárias, sendo 160 (cento e sessenta) a 
estudantes de graduação e a seus dependentes (filhos de até 18 anos que residam com o(a) 
estudante), e 40 (quarenta) a estudantes de pós-graduação e a seus dependentes (filhos de até 18 
anos que residam com o(a) estudante), selecionados nos termos deste Edital. 
3.2. Não ocorrendo o preenchimento do quantitativo destinado aos estudantes de pós-
graduação e a seus dependentes, poderá ocorrer o remanejamento para os estudantes de 
graduação e a seus dependentes. 
3.3. O cadastro de reserva abrangerá os estudantes com inscrição deferida e não classificados no 
quantitativo de refeições de que trata o subitem 3.1. 
3.4. Durante o período de duração da concessão de alimentação, poderão ser chamados 
estudantes do cadastro de reserva para completar o número de refeições de que trata o subitem 3.1. 
Neste caso a comunicação com o(a) estudante se dará nos canais oficiais (site da Proges) e pelo e-
mail que consta cadastrado no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA). 
3.5. O quantitativo de alimentações diárias poderá ser alterado considerando a disponibilidade 
orçamentária da Ufopa. 
 
4. DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO 
4.1. As inscrições serão realizadas exclusivamente por formulário eletrônico, através do link: 
https://forms.gle/LxrMPeKc5jRjT7J99, no período de 09 de novembro à 18 de novembro de 2021. 
4.2. No ato da inscrição (preenchimento do formulário), 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. 
4.3. No ato da inscrição (preenchimento do formulário), o(a) estudante deverá informar, 
marcando as opções disponíveis, se possui ou não dependente(s) de até 18 anos que residam 
conjuntamente e a quantidade. 

 
5. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA E DO PRAZO PARA ENTREGA 
5.1. O(a) estudante que solicitar a concessão de alimentação para seu(s) filho(s) de até 18 anos 
deverá entregar, no período de 11 de novembro à 19 de novembro de 2021 (exceto sábado, 
domingo e feriado), das 11h30 às 13 horas, cópia da cédula de identidade e do CPF de cada 
dependente(s). 
5.2. A entrega física ocorrerá no Restaurante Universitário da Ufopa, localizado à Rua Raimundo 
Fona, nº 417, Bairro Salé, Santarém-PA. 
5.3. Não havendo a possibilidade de entrega física, o(a) estudante poderá encaminhar os 
documentos listados no subitem 4.1 para o e-mail cpuan.proges@ufopa.edu.br. 
5.4.  A não entrega ou o não envio da documentação descrita no subitem 6.1 implicará 
indeferimento da concessão do auxílio para o(s) dependente(s). 
5.5. No ato da entrega física de documentos, o(a) estudante deverá, obrigatoriamente, fazer uso 
de máscara de prevenção à Covid-19 e manter o distanciamento social. 
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6. DO CRONOGRAMA 
6.1. O processo de 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), obedecerá ao seguinte 
cronograma: 

 
Quadro 1: Cronograma de execução do Aditivo II do Edital nº 6/2021/Proges. 

AÇÃO PERÍODO 

Publicação do Edital 09/11/2021 

Período de inscrição on-line 09/11/2021 a 18/11/2021 

Envio por e-mail ou entrega física de documentos referentes aos 
dependentes (item 5) 

11/11/2021 a 19/11/2021 

Publicação do Resultado Preliminar 22/11/2021 

Prazo para interposição de recurso 22 e 23/11/2021 

Publicação do Resultado Final 24/11/2021 

Início da concessão de alimentação para os estudantes 25/11/2021 

 
6.2. A concessão de alimentação que trata este edital começará no primeiro dia útil a contar da 
publicação do resultado preliminar, considerando que eventuais recursos em face do resultado 
preliminar não terão efeito suspensivo, nos termos do artigo 61 da Lei nº 9.784/1999. 
 
7. DAS OBRIGAÇÕES DO ESTUDANTE BENEFICIÁRIO 
7.1. Receber, diariamente, no Prédio do RU/UFOPA, localizado na Unidade Tapajós da Ufopa, 
Campus de Santarém, a alimentação destinada ao almoço, no horário das 11h30 às 13 horas, de 
segunda a sexta-feira (exceto sábado, domingo e feriado). 
7.2. No ato do recebimento, o(a) estudante deverá, obrigatoriamente, fazer uso de máscara de 
prevenção à Covid-19 e manter o distanciamento social. 
7.3. No ato do recebimento, o(a) estudante deverá apresentar documento oficial de identificação 
com foto e assinar a frequência diária de recebimento. 
7.4. Informar à Coordenação de Políticas Universitárias de Alimentação e Nutrição (CPUAN), pelo 
e-mail cpuan.proges@ufopa.edu.br, desistência da referida concessão de alimentação. 
7.5. Manter atualizados os dados pessoais no Sistema Integrado de Gestão de Atividades 
Acadêmicas (SIGAA). 
 
8. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
8.1. Serão aceitos recursos, no prazo de um dia útil, após a publicação deste Edital e do resultado 
preliminar no site institucional. 
8.2. Os recursos deverão ser encaminhados para o e-mail cpuan.proges@ufopa.edu.br, no prazo 
estipulado no Cronograma deste Edital (item 8). 
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. O resultado de eventuais recursos interpostos em face do resultado preliminar será 
publicado no site institucional da Proges. 
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8.5. Não serão aceitos recursos fora dos prazos estabelecidos no cronograma deste edital e após 
a publicação do resultado final. 
8.6. Não serão conhecidos recursos intempestivos ou com teor de mera insatisfação do resultado, 
sem indicação de razões e fundamentos do pleito. 

 
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
9.1. Ficam ratificadas as demais disposições do Edital nº 6/2021/PROGES/UFOPA, não alteradas 
pelo presente aditivo. 
9.2. Este Edital poderá ser revogado, suspenso, modificado, anulado ou prorrogado 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. 
9.3. Os(as) estudantes já contemplados pelo Edital nº 6/2021/PROGES/UFOPA (primeiro período 
de inscrição) não precisam solicitar a inscrição de que trata este aditivo. 
9.4. Este aditivo entra em vigor na data de sua publicação. 

Santarém-PA, 09 de novembro de 2021. 

 
 
 

ENDREW HENRIQUE BARRETO 
Diretor de Acompanhamento Estudantil em exercício 

(O documento original encontra-se assinado) 

DANIEL SANTOS DE CASTRO 
Coordenador de Políticas Universitárias de 

Alimentação e Nutrição 
(O documento original encontra-se assinado) 

 
 

LIDIANE NASCIMENTO LEÃO 
Pró-Reitora de Gestão Estudantil 

(O documento original encontra-se assinado) 

 
 

 


