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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ

DIRETORIA DE ACOMPANHAMENTO ESTUDANTIL

 
 

COMUNICADO Nº 4 / 2022 - DAE (11.01.28.01) 
 
Nº do Protocolo: 23204.009056/2022-52

Santarém-PA, 14 de julho de 2022.

COMUNICADO Nº 04/2022 - DAE - Informações sobre o Programa de Bolsa Permanência (PBP/MEC)

Prezadas(os) Estudantes Indígenas e Quilombolas ingressantes na Ufopa nos anos de 2020 e
2021,

Considerando Comunicado 02/2022 PROGES/UFOPA no qual trata sobre a abertura de novas inscrições
no Programa de Bolsa Permanência (PBP/MEC) no ano de 2022, para estudantes indígenas e quilombolas
matriculados em cursos de graduação presencial ofertados por instituições federais de ensino superior
(Ifes);

Considerando que o MEC disponibilizou à Ufopa mais 67 vagas para o PBP/MEC que devem ser preenchidas
pelos estudantes que se inscrevem no período de 24/01/2022 a 28/02/2022, conforme OFÍCIO Nº
470/2022/CGRED/DIPPES/SESU/SESU-MEC, de 08 de julho de 2022;

Considerando que a Ufopa tem de 14/07/2022 a 31/07/2022 para realizar a autorização do cadastro, no
SISBP, dos 67 estudantes que passarão à condição de bolsistas do PBP/MEC;

Considerando a análise da documentação comprobatória e a formação de cadastro reserva para
preenchimento das inscrições no Programa de Bolsa Permanência (PBP/MEC) no ano de 2022, conforme
publicação do Resultado Final Retificado;

Informamos aos 67 estudantes contemplados relacionados no Resultado Final Retificado, com status ?
DEFERIDO EM JULHO/2022? as orientações quanto à adesão da inscrição no PBP/MEC.

Instruções:

1) Comparecer à Diretoria de Acompanhamento Estudantil-DAE/PROGES, Sala 151, BMT 2, no período de
18 a 25 de julho de 2022, no horário das 9:00h às 11:30h, para assinatura de Termo de Compromisso
do Programa de Bolsa Permanência (PBP/MEC) (ANEXO 1) ou enviar este documento devidamente
preenchido e assinado ao e-mail dae.proges@ufopa.edu.br. O não comparecimento ou o não envio do
Termo de Compromisso acarretará na perda da vaga à Bolsa.

As informações sobre o primeiro pagamento da bolsa serão divulgadas posteriormente, após a confirmação
de implementação da bolsa pelo MEC.

Os estudantes que necessitarem de orientação poderão comparecer à Diretoria de Acompanhamento
Estudantil (DAE/PROGES), Sala 151 C, BMT 2, Unidade Tapajós, das 9 horas às 12 horas, de segunda-feira
a sexta-feira, ou enviar e-mail para dae.proges@ufopa.edu.br

Acesse AQUI o Resultado Final Retificado.

Proges/Ufopa

14/07/2022
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DIRETOR - TITULAR 
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(Assinado digitalmente em 14/07/2022 15:58 ) 
LUAMIM SALES TAPAJOS 
PRO-REITOR(A) - TITULAR 

PROGES (11.01.28) 
Matrícula: 2425469 
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