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Perguntas frequentes - Processo Seletivo Regular 2021
1. Quero estudar na Ufopa, o que preciso saber?
Existem dois critérios para você participar do Processo Seletivo Regular da Ufopa: ter
concluído o Ensino Médio, e ter feito as provas do ENEM no ano de 2019 ou 2020. Se
estiver tudo certo, o próximo passo é ler o edital.
Ah, a inscrição é gratuita, e você não paga mensalidades para estudar conosco.
2. O que tem no edital?
Todas as regras e o passo a passo do processo seletivo, sobre: a inscrição, os critérios
de eliminação, os grupos de cota (por tipo de escola, renda, raça/cor e PcD), o
remanejamento de vagas dentro dos grupos, as chamadas, cadastro de reserva e a
habilitação. Nele também estão listados todos os cursos que a Ufopa oferece, nos sete
municípios e o horário que você irá estudar até o final do curso.
Para ler o edital, acesse esse link: https://www.ufopa.edu.br/psr2021/
3. Li o edital, me interessei em estudar na Ufopa. Agora o que eu faço?
Você precisa ter um e mail, e todos os seus documentos em mãos. A inscrição é toda
pela internet, basta acessar esse link: https://www.ufopa.edu.br/psr2021/ e clicar em
Faça sua inscrição.
Preencha todas as informações corretamente, muita atenção com o e-mail cadastrado
e a senha escolhida (você vai precisar dela depois).
4. Preenchi todos os dados, mas não consegui finalizar a inscrição no PSR
2021. O que pode ser?
Confere novamente se você não deixou nada em branco. Atenção, pois no final da
página de inscrição existem dois itens que precisam ser marcados, um concordando
sobre os documentos, e outro confirmando a participação no PSR. Somente depois de
seguir todos esses passos você clica em Realizar inscrição.
5. Me inscrevi no PSR 2021, e quero trocar de curso/me inscrevi no curso
errado, posso mudar?
Sim, você pode trocar de curso enquanto durar o período de inscrições no processo
seletivo, ou seja, até dia 05 de junho de 2021. Como fazer isso? Basta acessar o link:
https://www.ufopa.edu.br/psr2021/ , opção: Já estou inscrito, digitar seu CPF e senha.
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6. Me inscrevi no PSR 2021, e esqueci a senha de acesso. O que eu faço?
Para recuperar a senha, acesse o link: https://www.ufopa.edu.br/psr2021/esqueciminha-senha, coloque seu CPF e e-mail cadastrado. Chegará um e-mail para você com
a nova senha.
7. Me inscrevi no processo seletivo e quero ficar por dentro de tudo o que
acontece.
Muito bem, durante o andamento do PSR muita coisa acontece, tipo: o edital pode ser
retificado, pode haver publicação de comunicados, a divulgação dos resultados, para
saber se passou ou não. Fica tudo registrado nessa página de acompanhamento:
http://ufopa.edu.br/proen/processos-seletivos/psr-regular-2/
8. A Ufopa entra em contato comigo para avisar que eu passei?
Não. Por isso é importante ficar atento na pagina mencionada acima. Mas vou te dar
uma dica, a universidade tem redes sociais no facebook e instagram: @ufopaoficial.
9. Se meu nome sair na lista de convocados, o que eu faço?
Primeiro comemore!!! Depois leia bem o edital de convocação. Você precisará entregar
documentos para Ufopa, que comprovem seus dados da inscrição, a essa fase
chamamos de habilitação.
10. Quando e como vai ser a habilitação desse ano?
Em virtude da pandemia provavelmente teremos mudanças. Ficou curioso(a), então
fique atento que ainda vamos divulgar como e quando será esse procedimento.
Estamos trabalhando para que seja seguro para todos. Enquanto isso organize seus
documentos. Vamos divulgar mais orientações especificas com as dúvidas frequentes
da documentação, aguardem.
Os servidores da Ufopa em sua maioria estão trabalhando em casa, portanto as
duvidas e as orientações serão todas fornecidas por e-mail. Em virtude disso, pedimos
que leiam as publicações no site para não sobrecarregar a caixa de e-mail com
perguntas que já foram respondidas, assim conseguimos atender a todos mais
rapidamente. E-mail para contato: psr@ufopa.edu.br
Boa sorte a todos, esperamos você na Ufopa em 2021. Cuidem-se!!!
Santarém. 06/04/2021.
Equipe do Processo Seletivo Regular 2021

