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PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 23499.002924/2020-43 - Primeiro Termo Aditivo ao Convênio firmado entre a
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI - CNPJ/MF: 21.040.001/0001-30 e o
Município de Itabira - CNPJ/MF: 18.299.446/0001-24, com interveniência da FUNDAÇÃO DE
APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DE ITAJUBÁ - FAPEPE - CNPJ/MF:
00.662.065/0001-00. Objeto: Acréscimo de valor e a prorrogação do prazo do instrumento
jurídico e a alteração dos itens: 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 12 do Plano de Trabalho (Anexo
I). Data da assinatura: 30 de dezembro de 2020.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
EDITAL Nº 871, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020

PRORROGAÇÃO DE VALIDADE DE PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR VISITANTE E
VISITANTE ESTRANGEIRO

A Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, no uso de suas atribuições
legais e estatutárias, resolve PRORROGAR, a partir de 02/01/2021, pelo período de 6 (seis)
meses, o prazo de validade do processo seletivo para provimento de Professor Visitante e
Visitante Estrangeiro alocada no DEPARTAMENTO DE GENÉTICA, EVOLUÇÃO E ECOLO G I A
DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, regido pelo Edital de Condições Gerais Nº 89, de
30 de janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial da União (DOU) de 31 de janeiro de
2019, e pelo Edital de abertura nº 106, de 05 de fevereiro de 2019, publicado no DOU de
07 de fevereiro de 2019, cujo resultado final foi homologado pelo Edital nº 479, de 1ºde
julho de 2019, publicado no DOU de 04 de julho de 2019, Seção 3, página 88.

SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA

EDITAL Nº 872, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020
RETIFICAÇÃO DO EDITAL

A Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, no uso de suas atribuições
legais e estatutárias, resolve RETIFICAR, em parte, o Edital de abertura nº 106, de 05 de
fevereiro de 2019, publicado no Diário Oficial da União de 07 de fevereiro de 2019, Seção 3,
página 83, de Processo Seletivo para vaga de PROFESSOR VISITANTE E VISITANTE ESTRANGEIRO
alocada no DEPARTAMENTO DE GENÉTICA, EVOLUÇÃO E ECOLOGIA do Instituto de Ciências
Biológicas, na área de conhecimento Ecologia.

ONDE SE LÊ: "Prazo de Validade: 18 (dezoito) meses, contados a partir da
publicação do Edital de Homologação do resultado final, não prorrogáveis. "

LEIA-SE: "Prazo de Validade: 18 (dezoito) meses, contados a partir da publicação do
Edital de Homologação do resultado final, prorrogável por até 6 (seis) meses. "

SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Proc. 23072.213791/2020-40 - 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de
Serviços firmado entre a Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, CNPJ/MF nº
17.217.985/0001-04 e a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP, CNPJ/MF nº
18.720.938/0001-41. Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação de
vigência até 03 de abril de 2021, a contar de 04 de janeiro de 2021, do contrato original
celebrado entre as partes que se encerra em 03 de janeiro de 2021. Fim de Vigência do
Termo Aditivo: 03/04/2021. Nome e cargos dos signatários: Prof. Francisco Dutenhefner -
Diretor do ICEX/UFMG e Prof. Alfredo Gontijo de Oliveira - Presidente da FUNDEP. Data

de assinatura: 31/12/2020.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

EXTRATO DE CONTRATO Nº 205/2019 - UASG 153063

Nº Processo: 029774/2019.
DISPENSA Nº 1410/2019. Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA -.CNPJ
Contratado: 05572870000159. Contratado : FUNDACAO DE AMPARO E -DESENVOLVIMENTO
DA PESQUISA. Objeto: Execução do Projeto: Saberes em (Retro) Perspectiva: O Projeto
Várzea e a Produção do Conhecimento Científico na Amazônia. Fundamento Legal: Lei nº
8.666/93 e suas alterações. Vigência: 04/12/2019 a 09/10/2020. Valor Total: R$143.200,00.
Fonte: 8250157573 - 2019NE805122. Data de Assinatura: 04/12/2019.

(SICON - 31/12/2020) 153063-15230-2020NE800077

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO
DEPARTAMENTO DE APOIO AO VESTIBULAR

EDITAL Nº 8, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020
PROCESSO SELETIVO 2021 - PS UFPA 2021

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 para o ingresso de discentes nos cursos
de graduação presenciais no ano de 2021 - Processo Seletivo 2021 (PS UFPA 2021), nos
termos da Resolução N.o 5.333, de 22 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
Ed i t a l .

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Processo Seletivo 2021 da Universidade Federal do Pará (PS UFPA

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

1.2 A seleção para o provimento das vagas ofertadas no PS UFPA 2021
compreenderá o aproveitamento do resultado obtido pelos candidatos participantes do
Exame Nacional do Ensino Médio do ano de 2020 (ENEM 2020).

1.3 Será atribuído um bônus de 10% (dez por cento) sobre a nota obtida
no ENEM 2020 aos candidatos que tenham cursado todo o ensino médio, na
modalidade presencial (mesmo que com períodos de ensino remoto emergencial), em
escola pública ou privada, em um ou mais dos estados da Região Norte, a saber: Acre,
Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.

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

inscrição no concurso, admitida exclusivamente via internet, no endereço eletrônico
ceps.ufpa.br, das 14:00 horas do dia 11 de janeiro de 2021 até às 17:00 horas do dia
05 de fevereiro 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$ 50,00 (cinquenta
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 (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 19
de fevereiro 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.

2.5.4 A homologação definitiva da inscrição só será realizada após a
confirmação pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(INEP) de que o(a) candidato(a) encontrava-se inscrito no ENEM 2020.

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
gera automaticamente 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 ceps.ufpa.br, no período das 14:00 horas do dia 11 de janeiro de
2021 até às 17:00 horas do dia 05 de fevereiro de 2021.

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 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 de 08 de fevereiro de 2021, no
endereço eletrônico 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, de 6 de setembro de 1979.

4. DAS VAGAS E GRUPOS DE INGRESSO
4.1 Serão ofertadas no PS UFPA 2021 um total de 7.159 (sete mil, cento e

cinquenta e nove) vagas em cursos de graduação da UFPA, acrescidas de 196 (cento
e noventa e seis) 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 concorrência e candidatos aptos a concorrer em cada
grupo

. GRUPOS DE CONCORRÊNCIA 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, 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.
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