
Perguntas mais frequentes

1. Quantas vagas serão destinadas ao Processo Seletivo da UFOPA de 2015?
Serão destinadas 1.106 vagas para o Campus de Santarém, 45 vagas para o Campus de Oriximiná e 40 vagas para o Campus 
de Óbidos, para os cursos de bacharelados e licenciaturas, distribuídas nos turnos matutino, vespertino, noturno e integral.

2. Quem pode ser cotista?
Todo candidato que cursou todo o ensino médio em escola pública concorre como cotista; os cotistas serão distribuídos em  
quatro grupos, considerando a renda familiar per capita e a etnia / raça autodeclarada.

3. Qual a vantagem em ser cotista?
O cotista concorre tanto às vagas de ampla concorrência quanto as vagas reservadas conforme a Lei n. 12.711, de 29 de 
agosto de 2012, que prevê um mínimo 50% das vagas da universidade federal para alunos que cursaram todo o ensino médio  
em escola pública.

4. Caso tenha sido bolsista (parcial ou integral) de escola da rede particular onde cursei o ensino médio, posso obter 
pelo ingresso pelo sistema de cotas?

Não. A Portaria MEC n. 18, de 11/10/2012, contempla apenas os egressos do sistema público.

5. Posso, apesar de ser cotista, inscrever-me como não cotista?
O  sistema  não  prevê  essa  possibilidade,  já  que  é  sempre  uma  vantagem  ser  cotista  e  não  há  nenhum  prejuízo  ou  
discriminação na indicação da condição.

6. Qual o período de inscrição no Processo Seletivo da UFOPA de 2015?
A inscrição será realizada no período de 03 de dezembro de 2014 a 18 de janeiro de 2015, somente pela internet, no sítio da 
UFOPA: www.ufopa.edu.br.

7. Será cobrada alguma taxa de inscrição do Processo Seletivo da UFOPA de 2015?
Não. A inscrição é gratuita.

8. Que critérios a Ufopa utilizará para entrada nos cursos ofertados no Processo Seletivo de 2015?
Serão utilizados os critérios de nota do ENEM 2014 e 2013 ( a mais alta) e opção de curso.

9. No ato da inscrição, devo optar por um curso pretendido?
Sim. O candidato, no ato da inscrição, deve indicar obrigatoriamente uma opção de curso, podendo indicar uma segunda 
opção dentro do mesmo instituto da primeira opção. É importante lembrar que a opção se impõem à nota, de modo que só 
haverá chamada de 2ª opção quando não houver mais candidato de primeira opção para o mesmo curso.

10. Como ocorre no caso de curso com mais de uma turma?
O candidato indica o turno de preferência; a definição se faz considerando sua classificação ao fim de todo o processo.

11. Com qual média do ENEM irei concorrer?
O candidato concorrerá utilizando a média do ENEM de 2013 ou do ENEM de 2014; será escolhida a maior, automaticamente.

12. Caso eu tenha prestado o ENEM somente no ano de 2013, posso concorrer?
Sim. O candidato pode concorrer utilizando a média do ENEM do ano de 2013.

13. Os estudantes que estão na UFOPA podem concorrer no Processo Seletivo de 2015?
Sim, desde que tenham a média no ENEM dos anos de 2013 ou de 2014.

       14 . Como faço para entrar em contato com a Comissão do Processo Seletivo Regular da UFOPA, caso tenha dúvidas a  
serem sanadas ou questionamentos a serem feitos?

http://www.ufopa.edu.br/


As dúvidas e questionamentos podem ser enviados ao seguinte endereço eletrônico: vestibular@ufopa.edu.br


