SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE
ABAETETUBA (PUAA)
CURSINHO PREPARATÓRIO PARA O ENEM
EDITAL Nº: 001/2022 - SELEÇÃO DE ALUNOS/AS DO ENSINO MÉDIO
O Campus Universitário de Abaetetuba vem por meio deste divulgar a abertura das
inscrições para o Processo Seletivo do Programa Universidade Aberta 2022 (PUA 2022),
cursinho pré-vestibular gratuito que funciona no Campus Universitário de Abaetetuba - UFPA,
oferecendo aulas expositivas e presenciais de disciplinas exigidas no Exame Nacional do Ensino
Médio (ENEM), para alunos/as concluintes ou egressos/as do ensino médio, oriundos/as de
escolas públicas.

I– DAS VAGAS
O programa ofertará 40 (quarenta) vagas, para alunos/as que estejam cursando o 3º ano do
ensino médio, ou que já tenham concluído, e que comprovem estudar ou ter estudado todo ensino
médio em escola pública.
Nº de Turmas

Nº de Alunos
Vestibulandos

Turno

Total

01

40

Tarde

40

Obs.: As aulas serão ministradas de segunda a sexta-feira, no horário de 13:30 às 18h

II – DAS INSCRIÇÕES
Para participar do Processo de Seleção, os/as interessados/as deverão preencher o
formulário eletrônico, no período de 22 de fevereiro a 11 de março de 2022, disponibilizado no

link abaixo:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAmEonc0vsTqKpP6kvvtO0_bmNzkNYd135kN5Oz
kFOdwaKug/viewform?usp=pp_url

III - DA SELEÇÃO
O Processo de Seleção será realizado com base nas informações constantes no formulário
de inscrição e no questionário socioeconômico, as quais deverão ser comprovadas no dia da
matrícula por meio de original e cópia dos documentos. A lista com os nomes dos/as candidatos/as
selecionados/as será divulgada no dia 14 de março de 2022.

IV - DA MATRÍCULA

Os/as candidatos/as selecionados/as deverão realizar as suas matrículas no dia 15 de março
de 2022, às 14h, no Campus Universitário de Abaetetuba. Para realização das matrículas, os/as
selecionados/as deverão apresentar:

Original e cópia do RG e do CPF;
Comprovante de matrícula atualizado da escola na qual está estudando (caso já tenha
concluído apresentar cópia do certificado do ensino médio ou cópia do boletim escolar);
Original e cópia do comprovante de Residência;
Comprovante das informações prestadas no formulário de inscrição;
Original e cópia da carteira de vacinação contra a COVID-19;
V- DA AULA INAUGURAL

A Aula Inaugural do Programa Universidade Aberta (PUA) ocorrerá no dia 15 de
março de 2022, às 15h, no Campus Universitário de Abaetetuba. Após a aula, os cursistas
deverão assinar o Termo de Compromisso.

VI– DO CRONOGRAMA

ATIVIDADE

DATA

HORÁRIO

LOCAL
https://www.cubt.ufpa.br/

Lançamento do edital

22/02/2022

https://www.facebook.com/UF
PA-Campus-Universit%C3%A
1rio-de-Abaetetuba-112744283
7292744/

15h

https://www.facebook.com/d.a.
ufpa.abaetetuba

Inscrições

22/02 a
11/03/2022

https://docs.google.com/for
ms/d/e/1FAIpQLSeAmEonc
0vsTqKpP6kvvtO0_bmNzk
NYd135kN5OzkFOdwaKug
/viewform?usp=pp_url

X

https://www.cubt.ufpa.br/

Resultado da Seleção

14/03/2022

https://www.facebook.com/UF
PA-Campus-Universit%C3%A
1rio-de-Abaetetuba-112744283
7292744/

18h

https://www.facebook.com/d.a.
ufpa.abaetetuba

(a confirmar)

Matrícula

15/03/2022

14h

Aula Inaugural

15/03/2022

15h

16/03/2022

13:30h

Início das Aulas

(a confirmar)

Sala 09 do Bloco de Salas de
Aulas da FACET (3º andar)

Abaetetuba, 21 de fevereiro de 2022

Ladyana dos Santos Lobato
Coordenação da Divisão de Extensão
Campus de Abaetetuba

Larissa de Lima Ferreira
Coordenação do Diretório Acadêmico
Campus de Abaetetuba

