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UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Espécie: Acordo de Cooperação Técnica, que celebram a Universidade Federal do Oeste do
Pará - UFOPA, Fundação de Integração da Amazônia - FIAM com o objetivo de realização
de Cooperação Técnica em projeto de pesquisa. OBJETO: O presente Acordo tem por
objetivo viabilizar a realização do projeto de pesquisa para a difusão de tecnologia social
para a coleta padronizada de óleo de copaíba em comunidades da Floresta Nacional do
Tapajós, Pará. PROCESSO: 23204.011612/2020-99. DATA DAASSINATURA: 10 de dezembro
de 2020. ASSINAM: pela UFOPA: Hugo Alex Carneiro Diniz; pela FIAM: Fabrizia Sayuri.

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Espécie: Acordo de Cooperação Técnica, que celebram a Universidade Federal do Oeste do
Pará - UFOPA, Fundação de Integração da Amazônia - FIAM com o objetivo de realização
de Cooperação Técnica em projeto de pesquisa. OBJETO: O presente Acordo tem por
objetivo viabilizar a realização de projeto de fomento da agricultura familiar e geração de
emprego e renda através de material de propagação de qualidade genética e fitossanitária
para a cadeia produtiva da cultura da mandioca/macaxeira na Região do Oeste do Pará.
PROCESSO: 23204.011622/2020-24. DATA DA ASSINATURA: 10 de dezembro de 2020.
ASSINAM: pela UFOPA: Hugo Alex Carneiro Diniz; pela FIAM: Fabrizia Sayuri.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 3001/2020 - UASG 153063

Nº Processo: 030017/2020 . Objeto: Execução do Projeto: Apoio a Segurança Alimentar e
Nutricional no Ambiente Escolar. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art.
24º, Inciso XIII da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: A Contratada é a Instituição do
Fomento ao Ensino e à Pesquisa entre outras Áreas. Declaração de Dispensa em
18/12/2020. JOAO DE FRANCA MENDES NETO. Pró-reitor de Administração Pro Tempore.
Ratificação em 18/12/2020. EMMANUEL ZAGURY TOURINHO. Reitor. Valor Global: R$
640.837,71. CNPJ CONTRATADA : 05.572.870/0001-59 FUNDACAODE AMPARO E
DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA.

(SIDEC - 18/12/2020) 153063-15230-2020NE800077

AVISO DE REVOGAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2109/2020

Fica revogada a Dispensa de Licitação supracitada referente ao processo Nº
021094/2020.

LILIA MARA AYRES LIMA
Assistente em Administração

(SIDEC - 18/12/2020) 153063-15230-2020NE800077

PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PESSOAL
EDITAL Nº 183, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020

O Vice-Reitor da Universidade Federal do Pará torna pública a homologação do
resultado final do Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto, conforme
especificado abaixo:

Instituto de Letras e Comunicação, para o tema: Publicidade Híbrida, mídias e
Multimeios, processo nº 23073.001429/2010-46, objeto do Edital nº 32, de 29/01/2020,
publicado no Diário Oficial da União em 30/01/2020.

1º Lugar: Ana Paula Mendes Pereira de Vilhena;
2º Lugar: Roberta Aragão Machado;
3º Lugar: Nice Hellen Mateus Oliveira Miranda;
4º Lugar: Victor Lopes de Souza, (Cota Cor);
5º Lugar: Douglas Junio Fernandes Assumpção.

GILMAR PEREIRA DA SILVA
Vice-Reitor

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO
DEPARTAMENTO DE APOIO AO VESTIBULAR
EDITAL Nº 7, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020 - COPERPS

1º PROCESSO SELETIVO ESPECIAL 2021 - PSE UFPA 2021-1

A Universidade Federal do Pará (UFPA), por meio da sua Comissão Permanente
de Processos Seletivos (COPERPS), torna pública a abertura de inscrições e as normas que
regem o Processo Seletivo Especial para o ingresso de discentes nos cursos de graduação
na modalidade de Educação a Distância (PSE UFPA 2021-1), em conformidade com a
Resolução 5.331, de 14 de dezembro de 2020 do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e
Extensão (CONSEPE/UFPA); da Lei N.o 9.394/1996, que dispõe sobre as Diretrizes e Bases
da Educação Nacional; da Lei N.o 12.711/2012, que dispõe sobre o ingresso nas
Universidades Federais e nas Instituições de Ensino Técnico de Nível Médio, alterada pela
Lei N.o 13.409/2016, para dispor sobre a reserva de vagas para pessoas com deficiência,
regulamentada pelo Decreto N.o 7.824/2012 e pela Portaria Normativa N.o 18/2012,
modificada pela Portaria Normativa N.o 09/2017, ambas do MEC, demais legislações
vigentes e mediante as condições estabelecidas neste Edital.

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Processo Seletivo Especial 2021 da Universidade Federal do Pará (PSE

UFPA 2021-1) será regido por este Edital e executado pelo Centro de Processos Seletivos
da Universidade Federal do Pará (CEPS/UFPA).

1.2 Será atribuído um bônus de 10% (dez por cento) sobre a nota final aos
candidatos que tenham cursado todo o ensino médio, em escola pública ou privada, na
modalidade presencial (mesmo que com períodos de ensino remoto emergencial), em um
ou mais dos estados da Região Norte, a saber: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia,
Roraima e Tocantins.

1.3 As vagas ofertadas neste PSE UFPA 2021-1 são destinadas aos candidatos
que concluíram o ensino médio ou equivalente, a ser comprovada no ato da Habilitação ao
Vínculo Institucional, conforme edital de convocação, que será publicado no site da
UFPA .

1.4 A avaliação dos candidatos será realizada mediante realização de uma Prova
de Conhecimentos, composta de uma Prova Objetiva e uma Prova de Redação em Língua
Portuguesa, conforme rege este Edital.

1.5 O candidato poderá realizar a sua Prova em um dos seguintes municípios:
Altamira, Ananindeua, Baião, Barcarena, Bragança, Breves, Bujaru, Cametá, Canaã dos
Carajás, Conceição do Araguaia, Dom Eliseu, Igarapé-Miri, Juruti, Macapá - AP, Marabá,
Moju, Palmas - TO, Paragominas, Parauapebas, Salinópolis, São Sebastião da Boa Vista,
Tailândia e Tucumã.

1.7 Caberá à UFPA a decisão sobre as ações a serem implementadas no tocante
às vagas não preenchidas nos cursos de graduação ofertados neste PSE UFPA 2021-1.

2. DA INSCRIÇÃO NO CONCURSO
2.1 Para participar do PSE UFPA 2021-1 o(a) candidato(a) deverá efetuar a sua

inscrição no concurso, admitida exclusivamente via internet, no endereço eletrônico
www.ceps.ufpa.br, das 14h do dia 23 de dezembro de 2020 até às 17h do dia 21 de janeiro
de 2021.

2.1.1 Antes da inscrição, o(a) candidato(a) deverá ler atenta e integralmente o
Edital do concurso e assinalar a sua concordância com o mesmo no formulário eletrônico de
inscrição (Termo de Concordância com o Edital), não cabendo, posteriormente, interposição
de recursos ou alegação de desconhecimento das informações dispostas no Edital.

2.2 No processo de inscrição, o(a) candidato(a) deverá, primeiramente,
cadastrar-se. Depois de cadastrado, o(a) candidato(a) deverá preencher o formulário
eletrônico de inscrição, seguindo as instruções ali contidas.

2.3 As informações prestadas pelo(a) candidato(a) no formulário eletrônico de
inscrição serão de sua inteira responsabilidade, dispondo o CEPS/UFPA do direito de excluir
do concurso aquele que não formular o pedido corretamente.

2.4 Haverá cobrança de taxa de inscrição no valor R$ 100,00 (cem reais) aos
candidatos que tiverem cursado o ensino médio, total ou parcialmente em escola privada,
sem bolsa de estudo.

2.5 O(a) candidato(a) deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por
meio de boleto bancário, seguindo as instruções contidas no próprio boleto.

2.5.1 O boleto bancário para o pagamento da taxa de inscrição estará
disponível no mesmo endereço eletrônico (www.ceps.ufpa.br) e deverá ser impresso para
o pagamento logo após o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição.

2.5.2 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 13 de
janeiro de 2021.

2.5.3 A inscrição somente será confirmada após o processamento do
pagamento da taxa de inscrição pelo Banco do Brasil, salvo para os candidatos
mencionados no item 3 deste Edital.

2.6 No caso de o(a) candidato(a) realizar mais de uma inscrição, isenta ou paga,
será considerada válida apenas a inscrição com o número de protocolo mais alto.

2.7 O CEPS/UFPA não se responsabilizará por solicitação de inscrição não
recebida por motivo de ordem técnica de computadores, falha de comunicação,
congestionamento de linhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem
a transferência de dados, exceto nos casos em que tenham sido comprovadamente
gerados pela UFPA.

3. DAS ISENÇÕES
3.1 A UFPA assegura isenção total do pagamento da taxa de inscrição ao(à)

candidato(a) que comprovar ter cursado todo o ensino médio ou equivalente em escola da
rede pública ou como bolsista integral em escola da rede privada. Esta isenção não se
confunde com o direito de concorrer a vagas de cotas específicas.

3.2. O(a) candidato(a) que pleitear a isenção da taxa referida no subitem 3.1
deverá fazê-lo no ato da sua inscrição, ao preencher o formulário disponível no endereço
eletrônico www.ceps.ufpa.br, no período das 14h do dia 23 de dezembro de 2020 até às
17h do dia 30 de dezembro de 2020.

3.3 O(a) candidato(a) que tiver cursado o ensino médio ou equivalente, total ou
parcialmente, em escola privada como bolsista integral e pleitear a isenção do pagamento
da taxa de inscrição deverá enviar por meio de link específico, no endereço eletrônico
www.ceps.ufpa.br, cópia de declaração comprobatória da bolsa integral.

3.3.1 A informação sobre a concessão ou não da isenção da taxa de inscrição
estará disponível para consulta a partir do dia 04 de janeiro de 2021, no endereço
eletrônico www.ceps.ufpa.br.

3.3.2 No caso de indeferimento da solicitação de isenção, o(a) candidato(a)
deve efetuar o pagamento da taxa de inscrição no prazo estabelecido no boleto de
pagamento.

3.4 O(a) candidato(a) isento(a) do pagamento da taxa de inscrição, conforme
especificado no item 3.1 deste Edital, poderá, a qualquer momento, ser convocado a
comprovar as informações prestadas, sob pena de responder por crime contra a fé pública,
além de responder pelo disposto no parágrafo único do artigo 10 do Decreto N.o

83.936/1979.
4 DA OFERTA, FUNCIONAMENTO DOS CURSOS E SISTEMA DE COTAS
4.1 Os candidatos serão selecionados por curso e localidade de oferta,

conforme seus desempenhos neste PSE UFPA 2021-1, de acordo com os critérios de
pontuação, desempate, aprovação, classificação e quadro apresentado no Anexo I, com os
respectivos quantitativos de vagas e reservas, ofertadas por curso e Polo.

4.2 Os cursos, objeto deste PSE UFPA 2021-1, serão realizados sob a
Modalidade Ensino a Distância (Modalidade EaD), devendo, entretanto, o candidato ter
disponibilidade para atividades curriculares e procedimentos de avaliações presenciais a
serem realizadas em todos os dias da semana, inclusive aos sábados.

4.3 O não atendimento às condicionalidades da reserva de vagas implicará na
perda do direito à matrícula, sem possibilidade de reclassificação, sendo o candidato
eliminado do Processo Seletivo e sua vaga destinada ao próximo aprovado pleiteante às
vagas reservadas e, na ausência desse a candidato às vagas de ampla concorrência,
obedecendo-se a classificação e o número de vagas ofertadas.

5. DAS VAGAS E GRUPOS DE INGRESSO
5.1 Serão ofertadas no PSE UFPA 2021-1 um total de 1.360 (um mil, trezentos

e sessenta) vagas em cursos de graduação da UFPA, acrescidas de 34 (trinta e quatro)
vagas adicionais reservadas a pessoas com deficiência (PcD). As vagas estão distribuídas
nos grupos expostos no Quadro 1, a seguir, que informa quais candidatos são destinatários
de cada conjunto de vagas e as condições de concorrência:

Quadro 1: Grupos de vagas ofertadas e candidatos aptos a concorrer às vagas
de cada grupo:

. GRUPODE
V AG A S

DEFINIÇÃO DO GRUPO D ES T I N AT Á R I O S ( A S )

. A AMPLA CONCORRÊNCIA Todos os(as) candidatos(as), independente da
origem (escola pública/privada), ou condição
socioeconômica.

. B COTA ESCOLA Candidatos(as) que cursaram o ensino médio
ou equivalente integralmente em escola
pública.

. C COTA ESCOLA/RENDA Candidatos(as) que cursaram o ensino médio
ou equivalente integralmente em escola
pública e que têm renda familiar bruta (sem
descontos) mensal inferior ou igual a 1,5
salário-mínimo nacional per capita.

. D COTA ESCOLA/PPI Candidatos(as) que cursaram o ensino médio
ou equivalente integralmente em escola
pública e se autodeclaram pessoas negras (de
cor preta ou parda) ou indígenas.

.

E COTA ESCOLA/RENDA/PPI Candidatos(as) que cursaram o ensino médio
ou equivalente integralmente em escola
pública, que têm renda familiar bruta (sem

. descontos) mensal inferior ou igual a 1,5
salário-mínimo nacional per capita e que se
autodeclaram pessoas negras (de cor preta ou
parda) ou indígenas.

. F COTA ESCOLA/PcD Candidatos(as) que cursaram o ensino médio
ou equivalente integralmente em escola
pública e que são pessoas com deficiência.

.

G COTA ESCOLA/RENDA/PcD Candidatos(as) que cursaram o ensino médio
ou equivalente integralmente em escola
pública, que têm renda familiar bruta (sem

. descontos) mensal inferior ou igual a 1,5
salário-mínimo nacional per capita e que são
pessoas com deficiência.

. H COT A
ES CO L A / R E N DA / P P I / P c D

Candidatos(as) que cursaram o ensino médio
ou equivalente integralmente em escola
pública, que têm renda familiar bruta (sem
descontos) mensal inferior ou igual a 1,5
salário-mínimo nacional per capita, que se
autodeclaram pessoas negras (de cor preta ou
parda) ou indígenas, e que são pessoas com
deficiência.
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