
 
 

 

 
UFPA REALIZA PROVA DO CURSO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NESTE 

DOMINGO 

Mais de 5 mil candidatos realizam, no próximo dia 24 de fevereiro, a prova do Processo 

Seletivo Especial de Educação a Distância da Universidade Federal do Pará (UFPA), 

destinado a estudantes que desejam cursar uma graduação a distância na Instituição. A 

fase única acontece das 8h às 12h, de acordo com o horário de Belém. Os inscritos 

podem imprimir o cartão de inscrição até o dia da prova, no site do Centro de Processos 

Seletivos (CEPS). 

O Processo será realizado em uma única fase composta por uma prova com 55 questões 

de conhecimentos gerais das disciplinas de Língua Portuguesa/Leitura, Matemática, 

História, Geografia, Física, Química, Biologia, Literatura, Sociologia, Filosofia e 

Língua Estrangeira (Inglês e Espanhol) e uma redação. A prova ocorre nos municípios 

de Belém, Breves, Cametá, Dom Eliseu, Igarapé- Miri, Paragominas, Parauapebas, 

Redenção, Tailândia e Tucumã. 

Ao todo, 5812 candidatos disputam as 850 vagas distribuídas entre os cursos de 

Licenciatura em Biologia, Matemática, Química, Língua Portuguesa, Física e 

Bacharelado em Administração, em dez municípios do Pará. O curso mais procurando 

pelos inscritos no processo foi o de Bacharelado em Administração Pública, no 

município de Igarape-Miri, com mais de vinte pessoas para cada vaga. Do total de 

vagas, 170 são ofertadas no primeiro semestre e 680, no segundo semestre. 

Documentos – Para ter acesso ao local de prova, os candidatos devem apresentar o 

cartão de inscrição acompanhado de um documento com foto oficial, que pode ser 

carteira expedida pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, 

pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteira 

expedida pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); 

passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteira funcional do Ministério Público; 

carteira funcional expedida por órgão público que, por lei federal, valha como 

identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente modelo com 

foto).  

 

Em caso de perda, roubo ou furto do documento de identificação o candidato deverá 

apresentar boletim de ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, noventa dias, 

e será submetido à identificação especial antes do exame. 

 

Serviço: 

Prova do Processo Seletivo de Educação a Distância 

Data e hora: 24 de fevereiro, de 8h às 12h. 

Mais informações: www.ceps.ufpa.br  

http://www.ceps.ufpa.br/

