
DA MATRÍCULA 

Os dias e horários para a matrícula de candidatos selecionados serão divulgados por meio do 

site da instituição e do processo seletivo. 

Para realizar sua matrícula, o candidato do PROSEL selecionado para as vagas nos Cursos de 

Graduação da UEPA, deverá comparecer ao Campus da Universidade no qual realizará o curso 

para o qual foi selecionado, a fim de protocolar a entrega das cópias dos documentos 

comprobatórios e obrigatórios, originais (para confirmação) e cópias, dos seguintes 

documentos:  

a) Carteira de Identidade;  

b) Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);  

c) Certidão de Nascimento ou Casamento;  

d) Certificado de Alistamento Militar (candidatos do sexo masculino);  

e) 01 (uma) foto 3 x 4 recente (colorida);  

f) Título de Eleitor, acompanhado do comprovante de votação na última eleição, ou declaração 

de quitação eleitoral, emitida pelo site do Tribunal Regional Eleitoral;  

g) Histórico Escolar do Ensino Médio;  

h) Certificado de Conclusão do Ensino Médio;  

i)  No caso de apresentação de Declaração de Conclusão do Ensino Médio, pelo candidato, esta 

deverá ter o prazo máximo de validade de 90 (trinta) dias, no ato da matrícula; 

j) Comprovante de Residência (recente que contenha CEP) 

 Será eliminado do processo e não poderá se matricular o candidato que, tendo sido 

classificado nas Vagas para Cotistas (VC) – destinadas a candidatos que cursaram todas as séries 

do Ensino Médio, ou curso equivalente, em Escolas da Rede Pública Brasileira – não comprovar 

esta condição, por meio dos documentos referidos no subitem  

Será eliminado do processo e não poderá se matricular o candidato que tendo sido 

beneficiado com o bônus de 10% (dez por cento) – destinados aos alunos que concluíram o 

Ensino Médio, ou equivalente, em escolas localizadas no Estado do Pará ou que obtiveram a 

certificação do ensino médio por meio de exames, expedida por instituição localizada no Estado 

do Pará – não comprovar esta condição conforme edital. 

O candidato que estiver matriculado em qualquer instituição pública de nível superior 

somente poderá fazer a matrícula mediante a desistência do curso/instituição a que está 

vinculado.  

Ao candidato oriundo das escolas da Rede Pública, admitir-se-á a apresentação de declaração 

de estar concluindo o Ensino Médio no ano letivo corrente, a qual deverá ser substituída pela 

documentação definitiva conforme calendário a ser divulgado, estando sua matrícula definitiva 

condicionada à apresentação dos documentos obrigatórios relacionados no edital.  

O candidato aprovado em qualquer das chamadas que não comparecer para efetivar a 

matrícula no prazo estabelecido ou não apresentar a documentação obrigatória, perderá o 

direito a vaga na UEPA.  



 A matrícula poderá ser feita por terceiros, exigindo-se, neste caso, procuração particular ou 

pública, inclusive de próprio punho, com reconhecimento de firma, acompanhada de 

documento de identidade do procurador, bem como dos documentos do candidato. 

O candidato menor de 18 anos poderá efetivar a sua matrícula, desacompanhado dos pais ou 

responsável legal. Entretanto, no caso de desistência da vaga e/ou cancelamento de matrícula, 

só poderá ser realizado pelos pais ou responsável legal (com comprovação judicial), nos casos 

de candidatos menores de 18 anos. 

É proibido uma mesma pessoa ocupar, na condição de estudante, simultaneamente, 2 (duas) 

vagas, no mesmo curso ou em curso diferente, na Universidade do Estado do Pará, em mais de 

uma instituição pública, ou em instituições privadas, na condição de participante de programas 

de financiamento estudantil do governo federal, conforme determina a Lei Federal nº 12.089, 

de 11 de novembro de 2009. 

Para maiores informações acesse o site da instituição www.uepa.br 


