
 

EDITAL NAIA 08/2021 

PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E AMPLIAÇÃO DE VAGAS 

 

O Núcleo de Acessibilidade e Inclusão Acadêmica (NAIA), no uso das 
atribuições que lhe confere o Estatuto da Unifesspa e em consonância com o disposto 
no Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), Decreto nº 7.234/2010, 
torna público a prorrogação da vigência do Edital NAIA Nº 008/2021 que regulamenta 
a seleção de bolsistas para atuar no Programa de tutoria pedagógica específica a 
discentes com deficiência, bem como, a ampliação do número de vagas, conforme 
previsto nos itens 2.2, 2.3, 2.4, 2.7 e 2.8 do edital, detalhados a seguir: 

 
2.2 A bolsa de tutoria pedagógica poderá ser prorrogada após o prazo de vigência 
previsto no item 2.1. por até um período letivo, de acordo com as demandas dos 
discentes com deficiência constatadas pela equipe do NAIA e com os recursos 
orçamentários disponíveis 
 
2.3. A prorrogação da bolsa do discente selecionado prevista no item anterior está 
condicionada ao desempenho do discente nas atividades de tutoria que incluem, entre 
outros fatores de avaliação, frequência, pontualidade e participação em atividades de 
formação.  
 
2.4. Havendo novas vagas ou em caso de desligamento de um bolsista previamente 
selecionado será chamado candidato da lista de espera, melhor classificado, no turno 
em que houver maior demanda de atendimento. 
 
(...) 
 
2.7 Caso haja recurso orçamentário, sempre que necessário, poderá ser realizado 
abertura de novas inscrições por meio do presente edital. 
 
 
2.8. A abertura de novas inscrições, bem como os cursos dos tutorados, cronograma 
e número de vagas serão divulgadas no site do NAIA (naia.unifesspa.edu.br); 
 
 
DA PRORROGAÇÃO: 
 
Conforme informações supracitadas, o Edital NAIA Nº 008/2021 fica prorrogado 
até 30 de novembro, após enceramento do período acadêmico 2022.2. 
 
 
DA AMPLIAÇÃO DE VAGAS: 
 



 

Conforme item 2.4, 2.7 e 2.8, citados acima, o NAIA comunica a ampliação, a contar, 
a partir de maio de 2022, do número de bolsistas selecionados via referido edital. Por 
meio da reabertura do processo seletivo para bolsista tutor, serão ofertadas 4 vagas 
adicionais, totalizando 9 bolsistas do Programa de tutoria pedagógica específica a 
discentes com deficiência 
  
 
DO RECURSO DESTINADO A PRORROGAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE 
VAGAS 
 
 

Considerando o recurso de R$ 16.400,00 oriundo do PNAES, alocado no 
PGO/2021 do NAIA, empenhado para o pagamento do edital NAIA 08/2021, e a 
existência de saldo orçamentário em decorrência de não preenchimento de vagas em 
seleções anteriores, será alocado do PGO/2022 da Unidade o valor de R$ 15.226,67. 
O valor total para atender ao financiamento do Programa de tutoria pedagógica 
específica a discentes com deficiência será de R$ 31.626,67. 

 
 
 
Informações adicionais e outros esclarecimentos podem ser solicitados com o Núcleo 
de Acessibilidade e Inclusão Acadêmica, via telefone 2101-7128 ou e-mail 
naia@unifesspa.edu.br. 
 
 
 

Marabá, 30 de março de 2022 
 
 
 
 
 

mailto:naia@unifesspa.edu.br


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO
E CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 30/03/2022

RETIFICAÇÃO DE EDITAL Nº 17/2022 - NAIA (11.33) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado digitalmente em 30/03/2022 19:58 ) 
LÚCIA CRISTINA GOMES DOS SANTOS 

COORDENADOR GERAL

1459360

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seuhttps://sipac.unifesspa.edu.br/documentos/
número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação:17 2022 RETIFICAÇÃO DE EDITAL 30/03/2022

b1bf9f9f17

https://sipac.unifesspa.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

