
 

DIRETÓRIO CENTRAL DOS ESTUDANTES DA UFOPA 
GESTÃO BRAÇOS DADOS 

Unindo e Fortalecendo o Movimento Estudantil na Ufopa 

 

Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal do Oeste do Pará 

Campus de Santarém – Unidade Tapajós – Bloco 28 – Sala 11 

Rua Vera Paz, s/n – Salé – CEP: 68040-470, Santarém, Pará, Brasil 

Ofício nº 06/2020 

Santarém, 14/02/2020 

Ao Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Santarém (Setrans) 

 

Assunto: Solicitação de implantação de ponto de recarga de crédito na Ufopa. 

O Diretório Central dos Estudantes (DCE) da UFOPA, vem por meio deste, solicitar a im-

plantação de um Ponto de Recarga de crédito da carteirinha estudantil nas dependências da Uni-

versidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa).  

A solicitação apresentada vem da necessidade de atender os mais de cinco mil estudantes do 

Campus de Santarém que atualmente dividi-se em três unidades (Amazônia, Rondon e Tapajós), 

contudo, já é vislumbrada pela universidade a transferência das atividades da Unidade Amazônia 

para a Unidade Tapajós onde concentrará quase que a totalidade das atividades da Ufopa, ficando 

assim mais difícil para locomoção até um dos pontos de recarga existente atualmente. Além disso, 

boa parte dos estudantes da universidade passa mais de um turno em atividades acadêmicas na Ufo-

pa, visto que muitos além das aulas curriculares, ainda atuam em projetos de monitoria, ensino, 

pesquisa e extensão, sejam eles/elas bolsistas ou voluntariado. 

Salientamos que este diretório já reuniu com a gestão superior da universidade e expôs nossa 

solicitação, que os mesmos concordaram em colaborar com a implantação deste ponto de recarga. 

Nesse sentido solicitamos um Ponto de Recarga de Crédito das carteirinhas estudantis. 

  

Contatos: dceufopa0@gmail.com ou (93) 991054508 

Certo que a solicitação será atendida, fique com os nossos votos de estima. 

 

Atenciosamente, 

Diretoria do DCE 

 

_______________________________ 

Igor Pereira dos Santos 

Coord. Geral do DCE UFOPA 
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