
 
 

 

SUGESTÃO DE PAUTA  

 

INSCRIÇÕES PARA O VESTIBULAR 2014 DA UFPA TERMINAM NESTA SEXTA, 25 

 

Para o próximo vestibular, a Universidade Federal do Pará oferta 7.810 vagas em mais de 159 cursos de graduação. 

Exatas 5.411 estão disponíveis pelo edital do Processo Seletivo 2014 (PS 2014) cujas inscrições terminam na próxima 

sexta-feira, 25 de outubro. Faltando uma semana para o fim do prazo, o Centro de Processo Seletivos (CEPS) já 

contabilizou 98.511 solicitações de inscrição, destas 70.240 já estavam confirmadas. Este número se aproxima ao total 

de inscritos no vestibular do ano passado, quando 78 mil candidatos participaram do concurso. 

 

A previsão da universidade é o número de inscrição possa ultrapassar os 120 mil. Por esse motivo, o CEPS reforça o 

pedido de atenção ao preenchimento dos dados de cada candidato no momento da inscrição, especialmente, no que se 

refere aos candidatos que optam pelo sistema de cotas e aqueles que escolhem disputar uma vaga por meio do sistema 

de bônus de 10%, garantido a quem cursou todas as séries do ensino médio em escolas sediadas nos estados da Região 

Norte (Pará, Amapá, Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia e Tocantins). As informações fornecidas por meio do 

sistema precisarão ser confirmadas após a aprovação no concurso, por meio da apresentação de documentos 

comprobatórios. Quem não conseguir apresentar a documentação perderá o direito à vaga. 

 

De acordo com Marilucia Oliveira, diretora do CEPS, o aumento de inscritos no concurso deste ano pode estar 

relacionado ao fato de o Enem ser a única prova a ser aplicada aos candidatos, não havendo necessidade de 

deslocamento para candidatos de outros Estados. Além disso, o processo garante isenção de taxa para candidatos 

oriundos de escola pública, que apresentam renda familiar por cabeça igual ou inferior a um salário mínimo e meio ou 

que tenham cursado todo o ensino médio em escola privada, na condição de bolsistas, o que já é um grande atrativo. 

 

Até o momento, do total de inscritos, 6.291 inscrições já foram pagas e 63.949receberam isenção de taxa. As demais 

28.271 inscrições realizadas aguardam o pagamento para serem efetivadas. O pagamento poderá ser feito até o dia 29 

de outubro. 

 

NOVIDADES PARA 2014 –Entre as novidades do PS 2014 da UFPA está adoção do Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM) como etapa única de seleção, a criação do Bônus de 10% para os estudantes do ensino médio da 

Região Norte e a oferta do curso de Engenharia de Materiais no campus recém-criado de Ananindeua. 

 

VAGAS -Este ano a UFPA oferta um total de 7.810 vagas, sendo que 5411 delas pelo edital do Processo Seletivo 

2014 (PS 2014), 157 para candidatos portadores de deficiência e 953 pelo Processo Seletivo Especial (PSE) para 

candidatos de origem indígena, quilombola e candidatos aos cursos de Etnodesenvolvimento e Educação no Campo. 

As demais 1.289 vagas serão disponibilizadas por meio do Sistema de Seleção Unificada (SISU), em edital próprio. 

 

PROVA DO ENEM – Neste ano, o Enem será realizado nos dias 26 e 27 de outubro em 1.661 municípios do Brasil e 

tem 7.173.574 candidatos inscritos.O MEC alerta sobre o horário das provas, já que nos dias 26 e 27 de outubro, 

alguns estados já estarão em horário de verão. Os portões dos locais de prova serão abertos às 12h e fechados às 13h 

(horário oficial de Brasília). No caso de dúvidas sobre o exame ou sobre o edital, acesse as instruções do INEP e do 

MEC sobre o Enem no endereço http://www.enem.inep.gov.br/. 

 

Saiba Mais:  

● UFPA lança edital do PS 2014. (http://migre.me/glnuP)  

● Inscrições para o PS 2014 começam no dia 4 de outubro. (http://migre.me/glnvs)  

● CONSEPE aprova editais do vestibular 2014 da UFPA. (http://migre.me/glnwR)  

● Confira as Perguntas Frequentes do PS 2014 da UFPA. (http://migre.me/glnxf)  

 

Sugestão de Entrevistados:  

● Marilucia Oliveira, diretora do CEPS/UFPA. 

 

Contatos:  

● Coordenadoria de Imprensa e Informação – Assessoria de Comunicação da UFPA 

Fone: 3201.7463 / 3201.8039 / 8272.1100 // E-mail: ascom.ufpa@gmail.com 
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