
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 
DIRETORIA DE PESQUISA 

 
EDITAL Nº 001/2019/PROPPIT/UFOPA – PIBIC, PIBITI, PIVIC 

ADITIVO II  – ENVIO DE BOLETINS DE FREQUÊNCIA 
 

A Universidade Federal do Oeste do Pará - Ufopa, por meio da Diretoria de Pesquisa, vinculada à                 
Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação Tecnológica – PROPPIT,  
 
(i) CONSIDERANDO Nota Oficial IN n° 10/2020/Reitoria, de 24/09/2020, que no art. 13°            
mantém suspenso o atendimento presencial ao público interno e externo de forma irrestrita, como              
elemento que integra a continuidade de esforços institucionais para o enfrentamento da crise             
relativa à pandemia da Covid-19 (coronavírus);  
 
(ii) COM O OBJETIVO DE operacionalizar o Item 3.1. do Edital, que lista os Compromissos              
do Orientador, na letra “h”, onde se lê: “Encaminhar à Diretoria de Pesquisa boletim semestral de                
frequência de seu(s) bolsista(s), devidamente assinado; 
 

RESOLVE:  
 

1. Abrir prazo quanto ao envio de boletins de frequência de bolsistas e voluntários, vinculados              
ao Edital Nº 001/2019/PROPPIT/UFOPA – PIBIC, PIBITI, PIVIC, por meio virtual, via            
Programa SAAPE, de 02/10/2020 a 30/11/2020;  
 

2. Orientar quanto aos procedimentos para envio de boletins de frequência de bolsistas e             
voluntários vinculados a este edital:  

 
a. Os boletins semestrais de frequência deverão ser preenchidos, assinados por          

orientador(a) e aluno(a), permitida inserção de assinatura digital, conforme modelo          
disponibilizado no site da Proppit, no menu Documentos        
<http://ufopa.edu.br/proppit/documentos-1/formularios-1/>;  
 

b. Em seguida, depositados pelo docente na plataforma SAAPE, conforme cronograma          
especificado abaixo. Outras formas de envio do documento não serão aceitas; 

 
3. Discentes cujo vínculo tenha se encerrado antes do prazo de conclusão da vigência, sejam              

bolsistas ou voluntários, também deverão entrega boletim de frequência, relativo ao período            
em que atuaram como bolsista ou voluntário(a); 
 

4. O envio dos boletins semestrais de frequência compõe parte dos compromissos de            
orientador(a) e aluno(a) e compõe parte da avaliação para emissão de certificados finais; 
 

5. Cronograma:  
 

Modalidades de bolsa Período 
Pibic CNPq, Pibic Af CNPq e Pibiti CNPq 
Pibic Ufopa, Pibic Af Ufopa, Pibic Af quilombola Ufopa, Pibic Af           
Indígena Ufopa 
Voluntários Pivic  

 
02/10 a 30/11/2020 

 
Santarém-PA, 02 de outubro de 2020.  
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