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MATRÍCULA EM FORMATO REMOTO
PROCESSOS SELETIVOS VESTIBULAR 2021
E SISU 2021/1
Caro candidato,
Seja bem-vindo à UENP!
Acredite, é uma grande alegria recebê-lo!
Todos nós temos trabalhado muito para que você e sua família se sintam parte da nossa
comunidade e possam realizar todas as etapas obrigatórias da Matrícula Inicial na UENP
com muita tranquilidade e êxito!
Quando você for convocado, então deverá realizar essas etapas. TODAS AS ETAPAS
SERÃO REALIZADAS DE MANEIRA REMOTA!

Você se lembra quais são AS ETAPAS
OBRIGATÓRIAS PARA MATRÍCULA na UENP?
Estão nos editais que normatizam o Vestibular e o SISU 2021, sendo:
a) Pré-matrícula online;
b) Confirmação de Matrícula – que é o envio dos documentos pessoais de forma
digital à Divisão Acadêmica do Campus – EXCLUSIVAMENTE POR E-MAIL;
c) Comissão de Heteroidentificação – para matrícula em Cota Sociorracial - que é
a etapa em que a sua Autodeclaração Étnico-Racial será verificada por uma Banca
chamada de Comissão de Heteroridentificação.
d) Homologação da Matrícula - realizada exclusivamente pela UENP, por edital
próprio. É quando a UENP confirma que todas as etapas anteriores foram
atendidas pelo candidato.
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Você viu nos editais que a sua matrícula será homologada somente se você
cumprir com as etapas obrigatórias!
Abaixo, seguem algumas perguntas e respostas de como atender a todas ETAPAS
OBRIGATÓRIAS para lhe auxiliar na compreensão das disposições dos editais que regem
os processos seletivos.
O texto aqui produzido constará, também, dos editais de convocação. Fique atento!

ATENÇÃO! Todas as informações a seguir estão fundamentadas nos editais de
abertura, resultado final e convocação para matrícula que regem os processos seletivos
Vestibular e SISU 2021.

É responsabilidade do candidato fazer a leitura e
cumprir com as normas dos editais.

1. DAS ETAPAS OBRIGATÓRIAS PARA A MATRÍCULA
a) Quais são as etapas obrigatórias para a matrícula em vaga destinada à categoria
Universal/Ampla concorrência?
- Pré-matrícula online – realizada pelo candidato;
- Confirmação de matrícula – realizada pelo candidato;
- Homologação da matrícula – realizada pela UENP.
b) Quais são as etapas obrigatórias para a matrícula em vaga destinada à categoria
Social?
- Pré-matrícula online – realizada pelo candidato;
- Confirmação de matrícula – realizada pelo candidato;
- Homologação da matrícula – realizada pela UENP.
c) Quais são as etapas obrigatórias para a matrícula em vaga destinada à categoria
Sociorracial/Racial?
- Pré-matrícula online – realizada pelo candidato;
- Confirmação de matrícula – realizada pelo candidato;
- Comissão de Heteroidentificação – realizada pelo candidato;
- Homologação da matrícula – realizada pela UENP.
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1. DA PRÉ-MATRÍCULA ONLINE
a) Quando terei que fazer a minha pré-matrícula online?
Somente quando você for convocado para essa etapa! O período de realização da prématrícula online estará no edital da sua convocação.

IMPORTANTE! A pré-matrícula é realizada em ambiente
online, programado para ser bloqueado a partir do prazo
final estabelecido no edital de convocação.
Isso significa dizer que até as 23h59 minutos do último dia definido no edital da sua
convocação, o sistema estará aberto para receber a sua pré-matrícula.
Porém, a partir desse limite de prazo, o sistema é automaticamente finalizado e não
autoriza mais o recebimento de pré-matrículas online.
Se você perder esse prazo, perde a vaga de convocação.

Fique atento aos prazos. Não deixe para a última hora!
b) O que é a pré-matrícula online?
A pré-matrícula online é, como o próprio nome diz, uma matrícula provisória no
ambiente acadêmico da UENP.
Com ela, você poderá começar a acompanhar as atividades letivas do seu curso, bem
como demais ferramentas disponíveis no sistema acadêmico da UENP.
Entretanto, a pré-matrícula online não garante o direito à vaga. O direito à vaga está
condicionado ao atendimento de TODAS as etapas obrigatórias!
Se você, eventualmente, realizar a pré-matrícula online e não realizar uma ou mais das
outras etapas obrigatórias, você perderá o direito à vaga e a sua pré-matrícula será
automaticamente cancelada
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c) Posso começar a assistir as aulas após realizar a pré-matrícula online?
Sim.
A pré-matrícula online lhe permite, provisoriamente, começar a acompanhar as aulas.
Mas não se esqueça de que, caso descumpra com alguma outra etapa obrigatória, você
perderá o direito à vaga e a sua pré-matrícula será cancelada.
d) O que eu devo observar na hora de fazer a pré-matrícula online?
Para o processo seletivo vestibular, o ambiente de realização da pré-matrícula online é o
mesmo do processo seletivo de ingresso.
Os seus dados são alimentados automaticamente pelo sistema, a partir das informações
registradas por você no momento da inscrição.
Para o processo seletivo SISU, o ambiente de realização da pré-matrícula online é
diferente do ambiente de inscrição do SISU.
Os seus dados deverão ser preenchidos manualmente.
Esses dados serão migrados para o sistema acadêmico da UENP, caracterizando seu
cadastramento na instituição.
Assim, é muito importante que você verifique, altere ou preencha com atenção os dados
na hora da pré-matrícula online: nome, endereço, documentos pessoais, e-mail,
telefone, etc.
e) Quanto tempo terei para realizar a pré-matrícula online?
O prazo será informado no edital de convocação, respeitando o mínimo de 03 (três) dias
a partir da publicação.
Exceção feita à última chamada que, em razão de prazos institucionais, poderá ocorrer
em período emergencial.
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2. DA CONFIRMAÇÃO DE MATRÍCULA –
ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO
a) Quando terei que fazer a confirmação de matrícula?
Somente quando você for convocado para essa etapa! O período de realização da
confirmação de matrícula estará no edital da sua convocação.
O edital de convocação, informará tanto o prazo para a pré-matrícula online, quanto o
prazo para a confirmação de matrícula.
A terceira etapa, específica para ingressantes em cota sociorracial/racial poderá ocorrer
no mesmo edital, ou em edital diferente, à critério da UENP, conforme informações deste
e de outros instrumentos.
b) Quanto tempo terei para realizar a confirmação de matrícula?
O prazo será informado no edital de convocação, respeitando o mínimo de 03 (três) dias
a partir da publicação.
Exceção feita à última chamada que, em razão de prazos institucionais, poderá ocorrer
em período emergencial.
c) O que é a confirmação de matrícula?
É a etapa em que você apresenta à Divisão Acadêmica do Campus (conhecida também
como secretaria acadêmica) a sua documentação pessoal, obrigatória para os registros
acadêmicos de matrícula na UENP, dentre elas: histórico escolar, documento de
identificação com foto, fotografia 3x4, etc.
Os documentos obrigatórios constam do edital de convocação.
Se você realizou a pré-matrícula online, a etapa de envio dos documentos implica em
dizer que você está desejando “confirmar” a sua matrícula. Ou seja, ao enviar os
documentos, você confirma com a instituição o seu interesse pela vaga.
Mas lembre-se, o atendimento desta etapa de forma isolada não garante o direito à
vaga. É necessário que você tenha realizado, também, a sua pré-matrícula online. E, caso
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seja ingressante por vaga de cota sociorracial, que cumpra também com a etapa da
Comissão de Heteroidentificação.
d) Porque os editais de abertura solicitam uma relação de documentos maior do
que o edital de convocação?
Os editais de abertura informam a documentação completa necessária à vida acadêmica
do estudante, desde o ingresso até à diplomação.
Assim, historicamente nas instituições de ensino superior, todos os documentos são
solicitados no momento do ingresso.
Entretanto, em razão do formato REMOTO para a matrícula inicial, a PROGRAD/UENP
simplificou a listagem no momento da sua convocação para matrícula, solicitando
somente aqueles documentos imprescindíveis para o registro inicial.
Os outros documentos, não exigidos na sua convocação, serão entregues futuramente
por você à Divisão Acadêmica do Campus, após novas orientações da instituição.
e) Quais documentos serão exigidos para a etapa de confirmação de matrícula?
Para cumprimento da etapa de Confirmação de Matrícula por meio remoto ficam
estabelecidos como obrigatórios SOMENTE os documentos indicados a seguir, sendo:
a) Requerimento de Matrícula (disponibilizado pela UENP na convocação);
b) Declaração para candidatos convocados pelo sistema de cotas (disponibilizado pela
UENP na convocação);
c) Comprovante de conclusão do ensino médio (vide condições para a categoria de
vaga);
d) Documento de identificação civil com foto (RG/ou Carteira de habilitação/ ou outro
reconhecido no território nacional);
e) Fotografia recente, padrão 3x4.
O comprovante de ensino médio deve atender as condições exigidas para a categoria da
vaga de convocação.
Todas as informações sobre a comprovação do ensino médio e demais documentação
constam dos editais de abertura dos processos seletivos e dos editais de convocação.

Fique atento! O comprovante do ensino médio é condição para a matrícula, sem o
qual o candidato perde o direito à vaga.
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f) Não tenho documento de identificação com foto, com prazo inferior à 10 (dez)
anos. O que devo fazer?
Encaminhe o documento com foto que você tenha disponível, dentre aqueles
reconhecidos em território nacional, para atendimento dos prazos de matrícula.
A Divisão Acadêmica irá ajustar diretamente com você o novo prazo para eventual
substituição, se assim se fizer necessário.
g) Para onde mandar os documentos?
Exclusivamente por e-mail. O edital de convocação informará o e-mail correspondente à
Divisão Acadêmica do Campus referente ao seu curso.

ATENÇÃO!
Mande os documentos somente para o e-mail da Divisão Acadêmica do seu Campus!
Outro endereço não será aceito para recebimento da documentação e você poderá
perder o direito à vaga!
h) Mandei os documentos por e-mail, e agora?
Você receberá uma resposta da UENP, pelo mesmo e-mail, confirmando o recebimento
dos seus documentos.

IMPORTANTE! Essa resposta não significa que os
documentos estejam regulares. Trata apenas de
informar que foram recebidos.
A equipe da Divisão Acadêmica analisará os documentos para, posteriormente, publicar
Edital de Homologação das matrículas.
Lembre-se que os editais do processo seletivo lhe informaram que o direito à vaga
ocorre somente após atendidas todas as etapas obrigatórias para a matrícula e através
da publicação de um edital de homologação.
Esse edital de homologação ocorre posteriormente, e, até a sua publicação, as Divisões
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Acadêmicas dispõe de prazo para a análise cuidadosa de todos os documentos enviados
pelos candidatos.
Mas fique tranquilo, desde que você tenha atendido à etapa, qualquer irregularidade
lhe será informada. Você sempre será o primeiro a saber!

3. DA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO
a) Sou ingressante em vaga destinada à cota sociorracial, como devo proceder
para participar da Comissão de Heteroidentificação?
Você será convocado por edital próprio para cumprimento da etapa destinada à
Comissão de Heteroidentificação.
O edital pode ser o mesmo da convocação para as outras etapas, ou pode ser um edital
específico, publicado posteriormente às demais etapas.
É importante que você acompanhe as publicações da Pró-Reitoria de Graduação.
b) Como será a Comissão de Heteroidentificação por meio remoto?
Nas páginas dos processos seletivos há um arquivo chamado “Manual Informativo –
Comissão de Heteroidentificação”.
Nele, você encontra todas as informações pertinentes a essa etapa, inclusive para que
possa se preparar previamente.
É muito importante que você faça a leitura desse manual e também dos editais que
regem o seu processo seletivo.

4. DO ACESSO AO SISTEMA ACADÊMICO DA UENP SUAP
a) Quando serei inserido no SUAP?
Após a efetivação da sua pré-matrícula online.
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Os dados confirmados na pré-matrícula online serão migrados para o sistema acadêmico
da UENP, e a partir deste momento você terá acesso ao ambiente acadêmico
institucional – SUAP.
Em razão do trabalho técnico necessário à migração dos dados, isso pode levar alguns
dias.
Mas não se preocupe, muito em breve você receberá um e-mail automático do sistema
informando a sua matrícula provisória e a autorização para acesso.

5. CUMPRI COM ALGUMAS ETAPAS DA
MATRÍCULA, MAS ME ESQUECI DE REALIZAR
APENAS UMA DELAS, O QUE DEVO FAZER?
Infelizmente, os editais especificam que o descumprimento de uma das etapas
obrigatórias implica na perda da vaga de convocação.
Mas mesmo assim, fique atento às nossas publicações, pois, conforme o caso, você
poderá ser realocado ao final da lista de espera e, eventualmente, convocado mais uma
vez para assumir a vaga.
Essas normas constam dos editais de abertura, no anexo destinado a regular as
condições de matrícula. Dê uma olhada lá!
Nós, na UENP, estamos sempre atentos a melhor forma de acolher nossos ingressantes,
oferecendo nova oportunidade, desde que respeitada a ordem de classificação, as listas
de espera e as disposições dos editais.
Qualquer dúvida, entre em contato pelo e-mail: matrícula@uenp.edu.br.
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