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              ADITIVO III AO EDITAL N° 2/2021/PROGES/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, e pela delegação de competência que lhe confere a Portaria Eletrônica nº 
94/GR/UFOPA, de 28 de fevereiro de 2020, e consoante as disposições legais e estatutárias 
vigentes, 

Considerando os termos do EDITAL nº 2/2021/PROGES/UFOPA, que trata da 
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 ano letivo de 2020;  

Considerando a manutenção das atividades acadêmicas dos cursos de graduação 
na modalidade remota/semipresencial durante o período letivo 2020.2, nos termos da Resolução 
nº 334/Consepe/Ufopa, de 25 de novembro de 2020; e 

Considerando que as atividades acadêmicas dos cursos de graduação na 
modalidade remota/semipresencial referentes ao período letivo 2020.2 finalizam em 31 de 
agosto de 2021, nos termos da Resolução acima citada. 

RESOLVE:  

Art. 1º Prorrogar, até 31 de agosto de 2021, o prazo de empréstimo dos 
Chromebooks aos estudantes atendidos na primeira e na segunda convocação. 

Art. 2º Este processo de prorrogação compreenderá a verificação de matrícula no 
período letivo 2020.2 e dos demais requisitos para cancelamento do empréstimo previstos no 
Edital nº 2/2021/PROGES/UFOPA. 

Art. 3º Os (as) estudantes atendidos na primeira e na segunda convocação que não 
realizaram matrícula no período letivo 2020.2 serão chamados a devolver o equipamento 
emprestado no prazo a ser comunicado posteriormente pela Proges, tendo em vista que as 
unidades acadêmicas ainda estão no prazo para realização de matrícula compulsória. 

Art. 3º Ficam raficadas as demais disposições do Edital nº 2/2021/PROGES/UFOPA, 
não alteradas pelo presente edital. 

Art. 4º Este aditivo poderá ser alterado, reficado, revogado ou prorrogado, no 
interesse da Administração.  

Art. 5º Este aditivo entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

Santarém-PA, 18 de maio de 2021. 
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Pró-Reitor de Gestão Estudantil 

(O documento original encontra-se assinado) 

 

 


