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EDITAL DE PROGRESSÃO ACADÊMICA DO BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E
TECNOLOGIA PARA O BACHARELADO PROFISSIONAL EM ENGENHARIA FÍSICA

A Direção do Instituto de Engenharia e Geociências, em atenção à solicitação do Programa de
Ciência e Tecnologia, no uso das atribuições definidas pela Portaria 3114/2014, torna público
aos  interessados  que  estão  abertas,  no  período  fixado  neste  Edital,  as  inscrições  para  os
candidatos  ao  processo  seletivo  de  ingresso  no  curso  de  Bacharelado  Profissional  em
Engenharia Física. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O processo seletivo para ingresso no curso de Bacharelado Profissional em Engenharia
Física destina-se aos alunos vinculados ao Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia,
do Instituto de Engenharia e Geociências da UFOPA. 

1.2. O processo seletivo para ingresso no curso de Bacharelado Profissional em Engenharia
Física será homologado por uma Comissão de Seleção indicada pelo Colegiado do Programa de
Ciência e Tecnologia e nomeada por Portaria emitida pela Direção do Instituto de Engenharia e
Geociências. 

1.3. A Comissão de Seleção é constituída pelos professores: Carlos Célio Sousa da Cruz, Lázaro
João  Santana  da  Silva,  Manoel  Maria  Bezerra  Neto,  Thiago  Augusto  de  Sousa  Moreira  e
Ubiraelson de Lima Ruela e com o apoio técnico-administrativo da Servidora Priscilla Kataryna
Magalhães Castrillón.

2. DAS VAGAS OFERECIDAS 

As vagas oferecidas para o ingresso no curso de Bacharelado Profissional em Engenharia Física
para o primeiro semestre de 2015 são:

CURSO TURNO Nº de VAGAS
BACHARELADO ESPECÍFICO

EM ENGENHARIA FÍSICA
INTEGRAL 50



3) DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

3.1.  O  período  de  inscrição  para  o  processo  seletivo  está  determinado  no  calendário
apresentado no Anexo I deste Edital. 

3.2. Poderão participar deste processo seletivo os alunos regularmente matriculados no Curso
de Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia.  

3.3 A inscrição no processo seletivo será realizada na Secretaria do Programa de Ciência e
Tecnologia, nos dias úteis, no período de 30/03 a 06/04, de 08:00 às 12:00 e de 14:00 às 18:00
horas, mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

3.3.1. Formulário de inscrição devidamente preenchido e assinado, incluindo declaração de
ciência e concordância com as condições expostas neste Edital (entregue no ato da inscrição); 

3.3.2. Comprovante de Matrícula; 

3.3.3. Histórico do Curso e relatório de notas atualizado. 

3.4 Estarão aptos a inscrição aqueles que tiverem concluído no mínimo 85% da carga horária
total do curso Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia.

3.5. A inscrição do candidato implicará ciência e tácita aceitação das condições estabelecidas
neste Edital, das quais não poderá alegar desconhecimento. 

 

4) DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES 

4.1.  As  inscrições  que  estiverem de  acordo  com  as  condições  expostas  neste  Edital  serão
homologadas pela  Comissão de Seleção,  nos  prazos  definidos  no Anexo I,  e  divulgadas na
Secretaria do Programa de Ciência e Tecnologia. 

4.2  Recursos  relativos  à  homologação de  inscrição  devem ser  encaminhados  por  escrito  à
Secretaria do Programa de Ciência e Tecnologia, num prazo de 24 horas após a data prevista
para a divulgação do resultado da homologação das inscrições. 

5) DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO  

5.1. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente de pontuação até o limite de
vagas disponível neste edital; 

5.2. Serão computados os seguintes indicadores como critério de seleção: 

5.2.1. Porcentagem da carga horária total do curso integralizada.

5.2.2.  Índice de Desempenho Acadêmico (IDA) geral. 



6. DO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO 

6.1. As vagas oferecidas para cada habilitação serão ocupadas pelos candidatos aprovados em
ordem decrescente do valor do Indicador de Desempenho. 

6.2. Em caso de empate, o critério para desempate na classificação final será: 

6.2.1. O maior valor do Índice de Desempenho Acadêmico geral; 

6.2.2. A idade do candidato, com preferência para o mais idoso. 

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1.  É  de  inteira  responsabilidade  do  candidato  acompanhar  todos  os  atos,  editais  e
comunicados referentes a este processo seletivo. 

7.2. Os casos omissos neste Edital serão deliberados pela Comissão de Seleção. 

7.3. Todos os recursos em relação a este Edital devem ser dirigidos à Secretaria do Programa de
Ciência e Tecnologia. 

7.4.  O  resultado  final  será  divulgado  no  mural  da  Secretaria  do  Programa  de  Ciência  e
Tecnologia e no site da UFOPA.  

 

8. DA MATRÍCULA 

8.1. A matrícula deverá ser efetuada pelo candidato aprovado na secretaria do Programa de
Ciência e Tecnologia, no período estipulado (ANEXO I). 

8.2.  Se  o  candidato  classificado  deixar  de  comparecer  à  matrícula,  ou  não  apresentar  a
documentação exigida, nas datas a serem estabelecidas no Calendário a ser divulgado, perderá
o direito à vaga, sendo substituído pelo próximo candidato da lista. 

 



ANEXO I – CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO

DATA ATIVIDADE
27/03/2015 Lançamento do Edital
06/04/2015 Inscrição até às 18h
07/04/2015 Relação das Inscrições Homologadas
08/04/2015 Recursos relativos a inscrições homologadas
09/04/2015 Divulgação da lista dos candidatos

selecionados
10/04/2015 Matrícula


