
Descrição Bolsas Previsão de 

Lançamento

Edital PIBIC-CNPQ/UFOPA 64 Publicado

Edital para acompanhamento de alunos indígenas - CEANAMA 85 12/07/2019

Edital de Projetos Institucionais de Monitoria 6 12/07/2019

Edital Bolsas Ibero-Americanas para Pós-graduação (mestrado) – Santander –

Intercâmbio Internacional

2 12/07/2019

Auxílios estudantis – PSR 700* 15/07/2019

Edital conjunto – PRO-ENSINO/PIBIC/PIBEX 264 15/07/2019

Projeto de Apoio Pedagógico para Laboratórios de Informática 43 19/07/2019

Bolsas de estágio 25 19/07/2019

Edital para Grupos Integrados (Ensino, Pesquisa e Extensão) - PEEX 100 GRAD

200 EM

19/07/2019

Programa de Apoio Comunitário 6 12/08/2019

Edital PIBIC/FAPESPA 100* Aguardando a liberação 

de recursos

Edital de Apoio a Participação em Eventos Por demanda Aguardando a liberação 
de recursos

Edital de Apoio a Publicações Por demanda Aguardando a liberação 
de recursos

*Previsão

Universidade Federal do Oeste do Pará – Editais PRITS - 2019



Edital PEEX

Tem por objetivo 
fomentar as ações de 
projetos integrados de 
Pesquisa, Ensino e 
Extensão, articulados com 
os PPCs dos cursos da 
Ufopa,  em conexão com a 
educação básica.

Cumprimento ao preceito 
da indissociabilidade com 
base na tríade ensino, 
pesquisa e extensão, 
caracterizada pela 
integração de ação 
desenvolvida à formação 
técnica e cidadã do 
discente e pela produção 
e socialização de 
conhecimentos e/ou 
metodologias

Serão formados grupos 
integrados de ensino, 
pesquisa e extensão, de 
acordo com o objetivo do 
edital, composto por no 
mínimo 3  docentes e/ou 
técnicos (que poderão 
compor o grupo,  sendo 
que o coordenador do 
grupo deverá ser um 
docente).

A proposta deve ser 
apreciada pelo NDE do 
curso, que emitirá um 
parecer  homologando a 
adequabilidade da 
proposta em relação ao 
PPC.

Serão selecionadas 25 
(vinte e cinco) propostas, 
contemplando as Unidades 
Acadêmicas.

Cada proposta 
contemplada irá receber 4 
bolsistas de graduação e 8 
bolsistas de ensino médio 
de escolas de educação 
básica, parceiras da 
Ufopa.

Cada proposta 
contemplada irá receber 
um auxílio financeiro de 
R$ 7.500,00 (sete mil e 
quinhentos reais) para 
manutenção das 
atividades do projeto. 
Esse auxílio deverá ser 
exclusivamente utilizado 
para esse fim.


