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EDITAL DE RENOVAÇÃO PARA CONCESSÃO DA BOLSA DE LÍNGUA ESTRANGEIRA 

INGLÊS - BOLEI (1º SEMESTRE 2015) 

 

EDITAL Nº 001/2015 – PROGES/DAEST, 22 DE JANEIRO DE 2015.  

 

 A Pró-Reitoria de Gestão Estudantil, por intermédio da Diretoria de Assistência Estudantil, 

torna público o lançamento do presente edital e convoca para o processo de renovação, os bolsistas do 

Programa de Bolsa de Língua Estrangeira – Inglês (BOLEI), participantes do Edital da PROGES 

002/2014, de 27/06/2014, pertencente ao Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES, 

instituído pela Portaria Normativa n.º 39, de 12 de dezembro de 2007, do Ministério da Educação, em 

conformidade com o Decreto 7.234 (Programa Nacional de Assistência Estudantil), de 19 de julho de 

2010 e, Portaria 364, de 10 de fevereiro de 2014 (Reitoria da UFOPA) e, ainda, com o Proc. n.º 23204-

003.127/2011-95, que estabelece convênio com o Centro de Cultura Anglo Americana – CCAA.  

 

I - DOS ALUNOS APTOS A PARTICIPAREM DO PROCESSO DE RENOVAÇÃO  

 

1.1 Estão aptos a participar do processo de renovação para a concessão do auxílio financeiro referente 

ao Programa de Bolsa de Língua Estrangeira – Inglês (BOLEI), todos os estudantes que já 

recebem esse auxílio financeiro e se enquadrem nas condições exigidas para a renovação, 

constantes neste edital.  

 

II - DAS CONDIÇÕES DE RENOVAÇÃO  

 

2.1 Somente será considerado apto a participar do processo de renovação, além dos demais requisitos   

exigidos neste edital, o Discente que preencher cumulativamente as seguintes condições: 

 

a) estar regulamente matriculado;  

b) apresentar, no prazo determinado, toda a documentação solicitada;  

c) estar aprovado no nível do curso de inglês, realizado no segundo semestre de 2014;  

d) não apresentar débitos referentes ao pagamento de parcelas do Bolei junto ao CCAA. 

 

III – DA BOLSA  

 

3.1. A Bolsa de Língua Estrangeira – Inglês (BOLEI), de que trata este edital, será fornecida 

integralmente pela Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA, e terá a duração mínima de 06 

(seis) meses, prorrogáveis sucessivamente por igual período até o término do curso de graduação ou do 



curso de Língua Estrangeira do Bolsista, desde que sejam cumpridos os requisitos necessários para 

renovação do auxílio;  

 

3..2. O valor mensal da bolsa, por acadêmico, será de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), pago 

diretamente ao Bolsista, que deverá utilizar obrigatoriamente para custear a mensalidade do Curso de 

Inglês;  

 

3.3. Será observado o teto individual de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) referente aos benefícios 

recebidos de bolsas e outras políticas de assistência estudantil, no âmbito da UFOPA, conforme 

Portaria nº 961, de 29 de Abril de 2014.  

 

3.4. Após matricula, no primeiro semestre de 2015, observados os prazos do Calendário Acadêmico da 

Instituição, será efetivado o acompanhamento da situação acadêmica dos Bolsistas.  

 

IV – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:  

 

a) Cópia de comprovante de aprovação no curso de Inglês;  

b) Cópia de comprovantes de pagamentos do curso de Inglês;  

c) Relatório de Atividades devidamente preenchido e assinado (Anexo I).  

 

4.1. Não será aceita a entrega de documentações, interposição de recurso e assinatura de termo de 

compromisso por terceiros, salvo mediante documento de procuração simples e anexadas cópias dos 

comprovantes de documentos de identificação do outorgante e outorgado. 

 

V – DO CALENDÁRIO  

 

I – Entrega da documentação: 26 a 28 de Janeiro de 2015;  

II – Resultado Preliminar: 30 de Janeiro de 2015;  

III – Recebimento de Pedido de Recurso: 02 de Fevereiro de 2015;  

IV – Divulgação do Resultado Final: 03 de fevereiro de 2015.  

V – Assinatura do Termo de Compromisso: 04 e 05 de Fevereiro de 2015.  

VI- Início das aulas no CCAA: A partir de 09 de Fevereiro de 2015 

 

INFORMAÇÕES PARA CONTATO  

 

Informações adicionais poderão ser obtidas na PROGES/DAEST. Telefones: (93) 2101-6530. E-mail: 

proges.ufopa@gmail.com / Home Page: www.ufopa.edu.br.  

 

Santarém, 22 de Janeiro de 2015. 
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ANEXO I 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES BOLEI - REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2014 

 

DADOS PESSOAIS 

Nome: 

E-mail:                                                                                    Fone:             

Curso:                                  Instituto:                  Semestre:                  Matrícula:                                                                              

RESUMO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CURSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DO CURSO Excelente Bom Regular Ruim 

Aplicabilidade do Conteúdo proposto     

Suficiência da carga horária para a exposição clara do 

conteúdo proposto 

    

Didática utilizada     

Qualidade do material didático     

Organização do curso     

AVALIAÇÃO DO PROFESSOR Excelente Bom Regular Ruim 

Objetividade e clareza     

Domínio do assunto     

Metodologia de ensino     

Esclarecimento de dúvidas     

AVALIAÇÃO DOS OBJETIVOS DO CURSO Sim 
Parcial- 

mente 
Não 

O curso proporcionou aprendizado esperado sobre a língua inglesa?    

Você considera que conseguiu alcançar um grau de pronúncia, 

leitura e escrita do inglês satisfatório? 

   

O curso forneceu materiais didáticos e atividades extracurriculares 

que contribuíssem com seu aprendizado? 

   

O curso contribuiu com sua formação profissional e acadêmica?     

Espaço para comentários críticos e sugestões. Solicitamos que escreva neste espaço no que 

poderíamos melhorar.  

 

 

 

 

 

 

 

Santarém, ______ de _________________ de 2015. 
 

_______________________________________________________ 

Assinatura do Bolsista 


