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Nota de esclarecimento sobre resultado preliminar do Edital Proex nº 

08/2017 que trata da concessão de auxílios financeiros do Programa de 

Apoio a Permanência da Diretoria de Assistência e Integração estudantil 

(DAIE/PROEX) da Unifesspa 

 

A pró Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis por meio da Diretoria de 

Assistência e Integração Estudantil DAIE/PROEX vem por meio deste instrumento 

esclarecer a comunidade acadêmica acerca do não cumprimento dos prazos outrora 

publicados para divulgação do resultado preliminar do Edital Proex nº 08/2017. Nesse 

sentido, é salutar ressaltar que este ano foi um ano atípico em relação a metodologia de 

trabalho utilizada na condução dos trabalhos realizados pela equipe de assistentes sociais 

desta diretoria, em decorrência da necessidade de adequação de indicadores e outros 

mecanismos de controle e publicidade dos processos, sendo tais alterações realizadas em 

detrimento da auditoria realizada pela Controladoria Geral da União na Unifesspa. 

Corroboraram ainda para os atrasos na publicação do resultado preliminar as 

mudanças ocorridas no quadro de servidores da coordenação de Assistência Estudantil, 

assim como a necessidade de redefinição de orçamento para custear o presente Edital. 

Soma-se ainda a esses fatores, a instabilidade quanto ao fornecimento do serviço de 

internet no campus 3 desta Instituição Federal de Ensino e o aumento exponencial do 

número de discentes inscritos no processo de seleção em 2017.   

Ante o exposto, todas as medidas cabíveis foram tomadas a fim de que 

pudéssemos cumprir os prazos estipulados, inclusive foi solicitado apoio técnico dos 

demais profissionais assistentes sociais do quadro de servidores efetivos da unifesspa para 

que pudessem colaborar na realização das análises socioeconômicas dos discentes que 

pleitearam auxílios financeiros em 2017. 

Nesse sentido esta pró reitoria reitera o compromisso com os discentes desta 

instituição e se coloca à disposição para demais esclarecimentos cabíveis quanto a 

situação explicitada. O pagamento referente ao mês de agosto do corrente ano, para os 

discentes que tiverem seus auxílios deferidos, será realizado ainda em setembro, bem 

como o pagamento referente ao mês de setembro. 
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Em relação a publicação do resultado preliminar, este será publicado até o 

término desta semana e será publicizado em todos os canais de divulgação possíveis da 

Unifesspa a fim de que seja garantido o acesso a informação e a ampla defesa dos 

candidatos aos auxílios financeiros.  

 

Marabá 13 de setembro de 2017 

 

Fábio dos Reis Ribeiro de Araújo 

Diretor da Diretoria de Assistência e Integração Estudantil  
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