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Universidade Federal do Oeste do Pará 

 

Edital Nº 11/2016 - DRA/Proen/Ufopa, de 31 de março de 2016. 

Processo Seletivo Regular 2016 (PSR/Ufopa 2016) 

 

Resultado dos recursos interpostos pelos candidatos convocados pelo Edital nº 008/2016 - 

DRA/Proen/Ufopa, de 10 de março de 2016 

 

Resultado final do processo de análise de documentos dos candidatos classificados em 

primeira chamada no Processo Seletivo Regular 2016 da Ufopa. 

 

O Diretor de Registro Acadêmico da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) TORNA 

PÚBLICO o resultado dos recursos interpostos pelos candidatos convocados pelo Edital nº 

008/2016-DRA/Proen/Ufopa e o resultado final do processo de habilitação dos candidatos 

classificados em primeira chamada no PSR/Ufopa 2016. 

 

1. Os candidatos que não interpuseram recursos, no período de 28 e 29 de março de 2016, ou que 

tiveram seus recursos INDEFERIDOS, perderam o direito à vaga na Ufopa, conforme consta do 

item 10 do Edital nº 008/2016-DRA/Proen/Ufopa. 

2. Os candidatos que, no período de 14 a 18 de março de 2016, não entregaram os documentos 

necessários à habilitação, são considerados AUSENTES e perderam, automaticamente, o 

direito à vaga na Ufopa, conforme consta do item 11 do Edital nº 008/2016-DRA/Proen/Ufopa. 

3. Os candidatos que tiveram sua habilitação DEFERIDA serão matriculados pelas respectivas 

unidades acadêmicas no período de 16 a 24 de maio de 2016, nos componentes curriculares 

correspondentes ao primeiro semestre do seu referido curso. 

4. De acordo com o Calendário Acadêmico 2016, o início das aulas está previsto para o dia 30 

de maio de 2016. 

5. Os candidatos que tiveram sua habilitação deferida deverão realizar cadastro para acesso ao 

Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) no link: 

https://sistemas.ufopa.edu.br/sigaa/public/cadastro/discente.jsf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santarém-PA, 31 de março de 2016. 

 

Edson de Sousa Almeida 

Diretor de Registro Acadêmico da Ufopa 

Portaria Nº 2.456, de 16/12/2013 

SIAPE 1825019 
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