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No Item 1.6:  
Onde se lê: 

 
1.6. O Programa Institucional de Iniciação Científica nas ações afirmativas (PIBIC-Af) é dirigido às 
universidades públicas que são beneficiárias de quotas PIBIC e que têm programa de ações 
afirmativas. Através dele poderão ser contemplados com bolsas exclusivamente graduandos que 
ingressaram na UFOPA por meio de ações afirmativas ou que se encontrem em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica nos termos do decreto nº 7.234 de 19 de julho de 2010 que dispõe 
sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES. As quotas dos subprogramas PIBIC- 
AF/Indígena e PIBIC-AF/Quilombola objetivam maior inclusão destes discentes no programa de 
iniciação científica. 

 
Leia-se: 

 
1.6. O Programa Institucional de Iniciação Científica nas ações afirmativas (PIBIC-Af) é dirigido às 
universidades públicas que são beneficiárias de quotas PIBIC e que têm programas de ações 
afirmativas. Através dele poderão ser contemplados com bolsas, em consonância com a Lei de Cotas 
nº 12.711 de 29 de agosto de 2012, graduandos que ingressaram na UFOPA por meio de ações 
afirmativas (Processos Seletivos Regulares-cotas), ou que se autodeclaram negros ou pardos, ou 
estudantes com deficiência, ou que se encontrem em situação de vulnerabilidade socioeconômica 
nos termos do decreto nº 7.234 de 19 de julho de 2010 que dispõe sobre o Programa Nacional de 
Assistência Estudantil – PNAES.  As quotas dos subprogramas PIBIC- AF/Indígena e PIBIC-
AF/Quilombola objetivam maior inclusão destes discentes no programa de iniciação científica e se 
destinam a alunos que ingressaram pelo Processo Seletivo Especial Indígena ou Quilombola, 
respectivamente, ou ainda, que se autodeclaram nestes perfis. 

 
No Item 3.1, letras “c” e “d”:  

Onde se lê: 
 

c) Para o subprograma PIBIC-AF os docentes contemplados deverão selecionar alunos que 
tenham ingressado na UFOPA por meio de ações afirmativas (quotas ou processos seletivos 
especiais) ou que estejam em vulnerabilidade socioeconômica. Para esta seleção será 
disponibilizada lista de alunos nesta situação obtida junto a PROGES. Nos subprogramas PIBIC- 
Af/Indígena e PIBIC-Af/Quilombola o aluno selecionado deverá ter ingressado na UFOPA por 
meio do Processo Seletivo Especial Indígena ou Processo Seletivo Especial Quilombola, 
respectivamente ou comprovar a sua situação através de declaração, a ser emitida pela 
Diretoria de Ações Afirmativas, PROGES; 
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d) O orientador poderá optar por um discente que não conste na lista fornecida pela PROGES 

para o subprograma Af, no entanto deverá encaminhar o aluno candidato à bolsa PIBIC-AF para 
avaliação de vulnerabilidade socioeconômica à PROGES apresentando o formulário disponível 
no Anexo IV. 

 
 
Leia-se:  

 
c) Para o subprograma PIBIC-AF, os docentes contemplados deverão selecionar alunos que  

ingressaram na UFOPA por meio de ações afirmativas (processos seletivos regulares – cotas), 
ou que se autodeclaram negros ou pardos, ou estudantes com deficiência, ou que encontrem 
em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Nos subprogramas PIBIC- Af/Indígena e PIBIC-
Af/Quilombola, os docentes contemplados deverão selecionar alunos que tenham ingresso por 
Processos Seletivos Especiais ou que se autodeclaram indígenas ou quilombolas, 
respectivamente; 
 

d) Suprimido. 
 

 
No Item 4.1, letras “j” e “k”:  

Onde se lê: 
j) Para bolsa PIBIC-AF, ser aluno de curso de graduação da UFOPA e ter ingressado na UFOPA por 

meio de ações afirmativas (quotas e processos seletivos especiais) ou encontrar-se em 
situação de vulnerabilidade socioeconômica; 
 

k) Nos subprogramas PIBIC-Af/Indígena e PIBIC-Af/Quilombola, o aluno deverá ter ingressado na 
Ufopa por meio do Processo Seletivo Especial Indígena ou Processo Seletivo Especial 
Quilombola, respectivamente, ou comprovar a sua situação através de declaração emitida pela 
Diretoria de Registro Acadêmico da Pró-Reitoria de Ensino; 

 
Leia-se: 

j) Para bolsa PIBIC-AF, ser aluno de curso de graduação da UFOPA, ter ingressado na UFOPA por 
meio de ações afirmativas (quotas), ou se autodeclarar preto ou pardo, ou ser estudante com 
deficiência, ou encontrar-se em situação de vulnerabilidade socioeconômica; 
 
Leia-se: 

k) Nos subprogramas PIBIC-Af/Indígena e PIBIC-Af/Quilombola o aluno deverá ter ingressado na 
 Ufopa por meio do Processo Seletivo Especial Indígena ou Processo Seletivo Especial 

Quilombola, respectivamente, ou atestar a sua situação com documento de autodeclaração 
(anexo IV); 
 

 


