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REITORIA 
UNIVERSIDADEFEDERALDODELTADOPARNAÍBA 
PORTARIAS 
PORTARIAN
 º1
 75,D
 E2
 7D
 EJ ULHOD
 E2
 021 

OREITORDAUNIVERSIDADEFEDERALDODELTADOPARNAÍBA- UFDPar,nomeadopelaPortarianº2.120,
de 10 de dezembro de 2019, do Ministério da Educação - MEC, no usodesuasatribuiçõeslegais,econsiderandoo
processo eletrônico nº 23855.001496/2021-68, o Edital nº 03,de1ºdejunhode2021,e,ainda,asLeisnº8745/93;
9849/99e 1
 0667/03,p
 ublicadase m1
 0/12/93,2
 7/10/99e 1
 5/05/03,r espectivamente,r esolve: 

Art. 1ºHomologar o resultado final do Processo Seletivo paraacontrataçãodeProfessorSubstituto,Classe
AuxiliarNívelI,TI-40,comlotaçãonoCursodeEngenhariadePesca,doCampusMinistroReisVelloso,daUniversidade
Federald
 oD
 eltad
 oP
 arnaíba,d
 af ormac omos es egue:  

Ordem 
Nome 
Resultado 
1ºlugar 
AlexS ouzaL ira 
Habilitado/Classificado
2ºlugar 
PriscilaC
 ostaR
 ezende 
Habilitada 
3ºlugar 

ThaisD
 anieleS antosA
 raújo 

Habilitada 

4ºlugar 
Jonatasd
 aS ilvaC
 astro 
5ºlugar 
FranciscoE dmarM
 oreirad
 eL imaN
 eto 
6ºlugar 
JoãoM
 arcosA
 ntônioR
 odriguesd
 aC
 osta 
7ºlugar 
Fabianad
 aS ilvaP
 essoa 
8ºlugar 
NilmaraR
 odriguesM
 achado 

A
 rt.2
 ºE staP
 ortariae ntrae mv igorn
 ad
 atad
 es uap
 ublicação. 


Habilitado 
Habilitado 
NãoH
 abilitado 
NãoH
 abilitada 
NãoH
 abilitada 

AlexandroM
 arinhoO
 liveira 
Reitor 



CONSEPE 
UNIVERSIDADEFEDERALDODELTADOPARNAÍBA 
RESOLUÇÕES 


RESOLUÇÃOC
 ONSEPE/UFDParN
 °3
 3D
 E2
 7D
 EJ ULHOD
 E2
 021 

Aprova o Calendário Acadêmico dos Cursos de Graduação, período
letivo 2021.1, 2021.3 e 2021.2, da Universidade Federal do Deltado
Parnaíba. 

O Reitor da Universidade Federal do Delta do Parnaíba e Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão,n
 ou
 sod
 es uasa tribuiçõese c onsiderando: 
- o
 P
 rocessoN
 º2
 3855.002456/2021-47; 

RESOLVE: 

Art. 1º Aprovar, ad referendum do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão, o Calendário Acadêmicodos
CursosdeGraduação,paraoPeríodoLetivo2021.1,2021.3e2021.2,noformatoremoto,daUniversidadeFederaldo
Deltad
 oP
 arnaíba,c onformed
 ocumentoe ma nexo. 

Art. 2ºEstaResoluçãoentraemvigornadatadesuapublicação,conformedispostonoParágrafoÚnico,do
art. 4º, do Decreto nº 10.139/2019, justificando-se a urgência na excepcionalidade operacional da atividade
administrativa no contexto de calamidade pública decorrente da pandemia pela COVID-19 e a necessidade de sua
regulamentação. 

Prof.D
 r.A
 lexandroM
 arinhoO
 liveira 
Reitord
 aU
 FDPar 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DELTA DO PARNAÍBA

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO
CALENDÁRIO ACADÊMICO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO PRESENCIAL
2021.1, 2021.3 e 2021.2
ANO 2021
PERÍODO LETIVO 2020.2
JULHO 2021 – 18 DIAS LETIVOS
12 a 27

21
22 a 27
24
28/07 a 20/08

Prazo para envio, pelos docentes, aos Departamentos de Ensino, Chefias de Cursos e
Coordenações de Cursos, do Quadro de Atividades Docentes (QAD) relativo ao Período Letivo
2021.1
CONCLUSÃO DAS AULAS DO PERÍODO LETIVO 2020.2
Digitação do Resultado Final do Rendimento Acadêmico dos discentes, referente ao Período
Letivo 2020.2 pelos Docentes
Último dia para Realização de Exame Final do Período Letivo 2021.1
PERÍODO LETIVO 2021.1
Período de Férias Docentes (24 dias) – Ano 2021

AGOSTO 2021 – 06 DIAS LETIVOS
02 a 06
09 e 10
11
12 e 13
16
16 a 19
18
23 e 24
23 e 24
25
25
25 a 27
25 a 27
25/08 a 17/09
25/08 a 20/09

Proposta de Matrícula Curricular para o Período Letivo 2021.1 on line (via portal do discente)
para discentes com ingresso em 2021.1 e períodos anteriores
Ajuste das turmas ofertadas – Alterações da Oferta de Disciplinas pelas Chefias de Curso para o
Período Letivo 2021.1
Processamento das Propostas de Matrícula do Período Letivo 2021.1.
Ajuste de Matrícula: Acréscimo de Disciplina / Cancelamento / Aproveitamento de vagas
disponíveis para o período 2021.1, pelos discentes
Processamento das solicitações de acréscimo e cancelamento de disciplina para o período 2021.1
Inscrição de Candidatos a Monitoria para o Período Letivo 2021.1, através do SIGAA, via portal
do discente
Matrícula para o Período Letivo 2021.1, por meio de Matrícula para Aluno Especial
Homologação do Quadro de Atividades Docentes (QAD) relativo ao Período Letivo 2021.1
Reuniões Pedagógicas
INÍCIO DAS AULAS DO PERÍODO LETIVO 2021.1
Publicação do cronograma de cadastro de estágio obrigatório no módulo Estágio/SIGGA dos
cursos de graduação presencial, período 2021.1, pela CGE/PREG/UFPI
Solicitação de Disciplina em Caráter Especial – Exclusivamente para os Possíveis Formandos no
Período Letivo 2021.1
Matrícula em caráter extraordinário em vagas remanescentes, período 2021.1
Solicitação de Aproveitamento de Estudos (Dispensa de Disciplina)
Trancamento de Matrícula no Curso / Trancamento de Disciplina, período 2021.1

SETEMBRO 2021 – 25 DIAS LETIVOS
06 a 09
08 a 13
17

Ajuste das turmas ofertadas – Alterações da Oferta de Disciplinas pelas Chefias de Curso para o
Período Letivo 2021.1
Matrícula Compulsória pelas Chefias de Curso para o Período Letivo 2021.1
Último dia para solicitação de Aproveitamento de Estudos (Dispensa de Disciplina)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DELTA DO PARNAÍBA

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO
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CALENDÁRIO ACADÊMICO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO PRESENCIAL
2021.1, 2021.3 e 2021.2
Último dia para trancamento de Matrícula no Curso / Trancamento de Disciplina, período 2021.1

20/09 a 20/10

Digitação das
Atividades Científico-Acadêmico-Culturais de Graduação (Atividades
Complementares), pelos Discentes

20/09 a 29/10

Análise e Validação das Atividades Científico-Acadêmico-Culturais de Graduação (Atividades
Complementares), pelas Chefias de Curso

OUTUBRO 2021 – 23 DIAS LETIVOS
01 a 04
01 a 08
04 a 05
08 a 11
11 e 14
13 a 29
13/10 a 12/11
20
29
29

Solicitação on line, para Cadastro, via SIGAA, de Disciplinas ofertadas para o 2º bimestre –
Período 2021.1, pelas Chefias de Curso
Confirmação da Oferta de Disciplina para o 2º bimestre – Período 2021.1, pelas Chefias de
Cursos
Solicitação de Mudança / Permuta de Turno para o Período Letivo 2021.2
Digitação e consolidação do Resultado Final do Rendimento Acadêmico dos discentes, pelos
Docentes, referente ao Período Letivo 2021.1, para as turmas ofertadas no 1º bimestre
Matrícula Compulsória pelas Chefias de Curso para o Período Letivo 2021.1 para as
turmas ofertadas para o 2º bimestre.
Solicitação on line da Oferta de Disciplinas para o Período Letivo 2021.2, pelas Chefias de
Cursos
Confirmação da Oferta de Disciplina para o período 2021.2, pelas Chefias de Curso
Último dia para Digitação das Atividades Científico-Acadêmico-Culturais de Graduação
(Atividades Complementares), pelos Discentes
Último dia para solicitação on line da Oferta de Disciplinas para o Período Letivo 2021.2, pelas
Chefias de Cursos
Último dia para Análise e Validação, das Atividades Científico-Acadêmico-Culturais de
Graduação (Atividades Complementares), pelas Chefias de Curso

NOVEMBRO 2021 – 21 DIAS LETIVOS
03
04 e 05
12
16 e 17
16 a 19
17 a 26

16 a 19
26

Divulgação do Edital para Seleção de Monitores – Período Letivo 2021.2, pela CAAC /
PREG/UFPI
Solicitação de ingresso como Aluno Especial,para o Período Letivo 2021.2
Último dia para a confirmação da Oferta de Disciplina para o período 2021.2 pelas Chefias
de Curso
Solicitação on line da Oferta de Disciplinas para o Período Especial de Férias 2021.3, pelas
Chefias de Cursos
Confirmação da Oferta de Disciplina para o Período Especial de Férias 2021.3, pelas Chefias
de Curso
Período de Cadastro do Edital de Monitoria no SIGAA, pelas Chefias de Curso para o período
2021.2 baseado no Edital de Monitoria da CAAC / PREG/UFPI
Prazo para envio, pelos docentes, às Chefias de Cursos, do Quadro de Atividades Docentes
(QAD) relativo ao Período Letivo2021.2
CONCLUSÃO DAS AULAS DO PERÍODO LETIVO 2021.1

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DELTA DO PARNAÍBA

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO
CALENDÁRIO ACADÊMICO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO PRESENCIAL
2021.1, 2021.3 e 2021.2
Digitação do Resultado Final do Rendimento Acadêmico dos discentes, referente ao Período
27 a 30
Letivo 2021.1 pelos Docentes
29
Último dia para Realização de Exame Final do Período Letivo 2021.1
PERÍODO LETIVO 2021.3 – ESPECIAL DE FÉRIAS
DEZEMBRO 2021 – 15 DIAS LETIVOS
01 e 02

Reuniões Pedagógicas

01 a 03

Matrícula Compulsória pelas Chefias de Curso para o Período Letivo 2021.3

06
13 a 22
13/12/21
a
14/01/22
23/12/2021
a 01/01/2022

INÍCIO DAS AULAS DO PERÍODO ESPECIAL DE FÉRIAS 2021.3
Digitação das
Atividades Científico-Acadêmico-Culturais de Graduação (Atividades
Complementares), pelos Discentes
Análise e Validação das Atividades Científico-Acadêmico-Culturais de Graduação (Atividades
Complementares), pelas Coordenações de Curso

Recesso escolar
ANO 2022

JANEIRO 2022 – 15 DIAS LETIVOS
03
03 a 22
19

Retorno das atividades acadêmicas, após o recesso
Período de Férias docentes (20 dias) – Ano 2022
CONCLUSÃO DAS AULAS DO PERÍODO LETIVO 2021.3
Digitação do Resultado Final do Rendimento Acadêmico dos discentes, referente ao Período
20 e 21
Letivo 2021.3 pelos Docentes
PERÍODO LETIVO 2021.2
Proposta de Matrícula Curricular para o Período Letivo 2021.2 on line (via portal do discente)
24 a 27
para discentes com ingresso em 2021.2 e períodos anteriores
Ajuste das turmas ofertadas – Alterações da Oferta de Disciplinas pelas Chefias de Curso para o
28 e 31
Período Letivo 2021.2
28 e 31
Homologação do Quadro de Atividades Docentes (QAD) relativo ao Período Letivo 2021.2
28 e 31
Reuniões Pedagógicas
31/01 a 03/02 Inscrição de Candidatos a Monitoria para o Período Letivo 2021.2, através do SIGAA, via portal
do discente
FEVEREIRO 2022 – 17 DIAS LETIVOS
Processamento das Propostas de Matrícula do Período Letivo 2021.2
01
Ajuste de Matrícula: Acréscimo de Disciplina / Cancelamento / Aproveitamento de vagas
02 e 03
disponíveis para o período 2021.2, pelos discentes
Último dia para Inscrição de Candidatos a Monitoria para o Período Letivo 2021.2, através do
03
SIGAA, via portal do discente
04
Processamento das solicitações de acréscimo e cancelamento de disciplina para o período 2021.2
07
INÍCIO DAS AULAS DO PERÍODO LETIVO 2021.2
Publicação do cronograma de cadastro de estágio obrigatório no módulo Estágio/SIGGA dos
07
cursos de graduação presencial, período 2021.2, pela CGE/PREG/UFPI
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CALENDÁRIO ACADÊMICO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO PRESENCIAL
2021.1, 2021.3 e 2021.2
Matrícula para o Período Letivo 2021.2, por meio de Matrícula para Aluno Especial

Solicitação de Disciplina em Caráter Especial – Exclusivamente para os Possíveis Formandos no
Período Letivo 2021.2
07/02/ à 11/03 Solicitação de Aproveitamento de Estudos (Dispensa de Disciplina)
07/02/ à 11/03 Trancamento de Matrícula no Curso / Trancamento de Disciplina, período 2021.2
Ajuste das turmas ofertadas – Alterações da Oferta de Disciplinas pelas Chefias de Curso para o
16 a 18
Período Letivo 2021.2
21 a 24
Matrícula Compulsória pelas Chefias de Curso para o Período Letivo 2021.2
23/02 a 04/03
Solicitação de Estágio Obrigatório para discentes não vinculados à UFDPar, para o período
2022.1
MARÇO 2022 – 25 DIAS LETIVOS
07 e 08

04
03 a 31
03/03 a 08/04
11
11
17 e 18
21 a 23
28 e 29
30 e 31
31

Último dia para solicitação de Estágio Obrigatório para discentes não vinculados à UFDPar,
para o período 2022.1
Digitação das Atividades Científico-Acadêmico-Culturais de
Graduação
(Atividades
Complementares), pelos discentes
Análise e Validação das Atividades Científico-Acadêmico-Culturais de Graduação (Atividades
Complementares), pelas Chefias de Curso
Último dia para solicitação de Aproveitamento de Estudos (Dispensa de Disciplina)
Último dia para trancamento de Matrícula no Curso / Trancamento de Disciplina, período 2021.2
Solicitação on line, para Cadastro, via SIGAA, de Disciplinas ofertadas para o 2º bimestre Período 2021.2, pelas Chefias de Curso
Confirmação da Oferta de Disciplina para o 2º bimestre - Período 2021.2, pelas Chefias de
Cursos
Digitação e consolidação do Resultado Final do Rendimento Acadêmico dos discentes, pelos
Docentes, referente ao Período Letivo 2021.2, para as turmas ofertadas no 1º bimestre
Matrícula Compulsória pelas Chefias de Curso para o Período Letivo 2021.2 para as
turmas ofertadas para o 2º bimestre.
Último dia para Digitação das Atividades Científico-Acadêmico-Culturais de Graduação
(Atividades Complementares), pelos discentes

ABRIL 2022 – 22 DIAS LETIVOS
04 a 22
04 e 05
08
11 a 29
12
14 e 15

Solicitação on-line da Oferta de Disciplinas para o Período Letivo 2022.1, pelas Chefias de
Cursos
Solicitação de ingresso como Aluno Especial,para o Período Letivo 2022.1
Último dia para Análise e Validação, das Atividades Científico-Acadêmico-Culturais de
Graduação (Atividades Complementares), pelas Chefias de Curso
Confirmação da Oferta de Disciplina para o período 2022.1 pelas Chefias de Cursos
Divulgação do Edital para Seleção de Monitores – Período Letivo 2022.1, pela CAAC /
PREG/UFPI
Solicitação de Mudança / Permuta de Turno para o Período Letivo 2022.1

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DELTA DO PARNAÍBA

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO
CALENDÁRIO ACADÊMICO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO PRESENCIAL
2021.1, 2021.3 e 2021.2
Último dia para solicitação on-line da Oferta de Disciplinas para o Período Letivo 2022.1, pelas
22
Chefias de Cursos
Prazo para envio, pelos docentes, às Chefias de Cursos, do Quadro de Atividades Docentes
(QAD) relativo ao Período Letivo 2022.1
25 a 29
29

Último dia para a confirmação da Oferta de Disciplina para o período 2022.2 pelas Chefias de
Cursos

MAIO 2022 – 11 DIAS LETIVOS
02 e 03
02 a 11
13
16 a 18
17
23/05 a 06/06
31/05 a 03/06

Homologação do Quadro de Atividades Docentes (QAD) relativo ao Período Letivo 2022.1
Período de Cadastro do Edital de Monitoria no SIGAA, pelas Chefiasde Curso para o período
2022.1 baseado no Edital de Monitoria da CAAC / PREG/UFPI
CONCLUSÃO DAS AULAS DO PERÍODO LETIVO 2021.2
Digitação e consolidação do Resultado Final do Rendimento Acadêmico dos discentes, referente
ao Período Letivo 2021.2 pelos Docentes
Último dia para Realização de Exame Final do Período Letivo 2021.2
Período para Férias Docentes (15 dias) – Ano 2022
Proposta de Matrícula Curricular para o Período Letivo 2022.1 on line (via portal do discente)
para discentes com ingresso em 2022.1 e períodos anteriores

JUNHO 2022 – 10 DIAS LETIVOS
03
06 e 07
08
09 e 10
13
13 a 17
14
15 e 16
20/06/22
a
16/09/22
10 a 20/10/22
24/10/22
a
01/03/23

Último dia para proposta de Matrícula Curricular para o Período Letivo 2022.1 on line (via portal
do discente) para discentes com ingresso em 2022.1 e períodos anteriores
Ajuste das turmas ofertadas – Alterações da Oferta de Disciplinas pelas Chefias de Curso para o
Período Letivo 2022.1
Processamento das Propostas de Matrícula do Período Letivo 2022.1
Ajuste de Matrícula: Acréscimo de Disciplina / Cancelamento / Aproveitamento de vagas
disponíveis para o período 2022.1
Processamento das solicitações de acréscimo e cancelamento de disciplina para o período 2022.1
Inscrição de Candidatos a Monitoria para o Período Letivo 2022.1, através do SIGAA, via portal
do discente
Matrícula para o Período Letivo 2022.1, por meio de Matrícula para Aluno Especial
Reuniões Pedagógicas
Provável Período Letivo 2022.1, se considerar 75 dias letivos.
(Data importante para viabilizar Oferta de Componente Curricular)
Período para Férias Docentes (10 dias) – Ano 2022
Provável Período Letivo 2022.2, podendo este ser até de 100 dias letivos.
(Data importante para viabilizar Oferta de Componente Curricular)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DELTA DO PARNAÍBA

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO
CALENDÁRIO ACADÊMICO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO PRESENCIAL
2021.1, 2021.3 e 2021.2
QUANTIFICAÇÃO DOS DIAS LETIVOS – PERÍODOS 2021.1, 2021.3 e 2021.2

Mês
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
TOTAL

Mês
Dezembro
Janeiro
TOTAL

Mês
Fevereiro
Março
Abril
Maio
TOTAL

2021.1
Dias Letivos
06
25
23
21
75

Semestre
25/08 a 26/11
1º Bimestre
25/08 a 08/10
2º Bimestre
11/10 a 26/11
-

2021.3 – Especial de Férias
Dias Letivos
Semestre
15
06/12/21 a 19/01/22
15
30
2021.2
Dias Letivos
17
25
22
11
75

Semestre
07/02/22 a 13/05/22
1º Bimestre
07/02/22 a 28/03/22
2º Bimestre
29/03/22 a 13/05/22
-

CALENDÁRIO DE EVENTOS
No semestre 2021.1
Procedimentos de Colação de Grau remota por procuração dos Concludentes do Período Letivo
2020.2, através de portaria específica.
No semestre 2021.2
Procedimentos de Colação de Grau remota por procuração dos Concludentes do Período Letivo 2021.1
e 2021.3, através de portaria específica.

2021
Janeiro
Fevereiro
Abril
Abril
Maio
Junho
Setembro
Outubro
Outubro
Outubro
Outubro
Novembro
Novembro
Dezembro
Dezembro
Dezembro

Agosto
Setembro
Outubro

14
08
04

01
17
02
21
01
11
07
12
15
19
28
02
15
24
25
31

Feriados Nacionais
Confraternização Universal
Quarta-feira de Cinzas
Sexta-feira Santa
Tiradentes
Dia do Trabalho
Corpus Christi
Independência do Brasil
N. S. Aparecida Padroeira do Brasil
Dia do Professor
Dia do Piauí
Dia do Servidor Público
Dia de Finados
Proclamação da República
Véspera de Natal
Natal
Véspera de Ano Novo

2022
Janeiro
Março
Abril
Abril
Maio
Junho
Setembro
Outubro
Outubro
Outubro
Outubro
Novembro
Novembro
Dezembro
Dezembro
Dezembro

01
02
15
21
01
16
07
12
15
19
28
02
15
24
25
31

Dias Não Letivos 2021 e 2022 –
Municipais
Aniversário de Parnaíba
Padroeira – Nossa Senhora das Graças
Dia de São Francisco

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
Os Recessos Escolares referem-se apenas às Atividades Didático-Pedagógicas, ocorrendo
funcionamento administrativo.
São letivos todos os sábados, exceto se feriado ou quando houver indicação de Recesso Escolar.

4

UniversidadeFederaldoDeltadoParnaíba
BOLETIMDESERVIÇOANOI–Nº63 

28/07/2021 

RESOLUÇÃOC
 ONSEPE/UFDParN
 °0
 34/2021,D
 E2
 7D
 EJ ULHOD
 E2
 021 

Homologa Edital nº 04/2021-UFDPar, referente ao Processo Seletivo
para Ingresso nos Cursos de Graduação da Universidade Federal do
DeltadoParnaíba,naModalidadePresencial,paraoSegundoSemestre
Letivode2021,atravésdoSistemadeSeleçãoUnificada(SiSU)segunda
ediçãod
 e2
 021. 

O Reitor da Universidade Federal do Delta do Parnaíba e Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão,n
 ou
 sod
 es uasa tribuiçõese c onsiderando: 
- o
 P
 rocessoN
 º2
 3855.002517/2021-49; 

RESOLVE: 

Art.1ºHomologar,adreferendumdoConselhodeEnsino,PesquisaeExtensão,oEditalnº04/2021-UFDPar,
quetornapúblicoasnormasdoProcessoSeletivodecandidatos,parapreenchimentodasvagasoferecidasnosCursos
de Graduação da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, na modalidade presencial, no Campus Ministro Reis
Velloso, para ingresso no SegundoSemestreLetivode2021,atravésdoSistemadeSeleçãoUnificada(SiSU)segunda
ediçãod
 e2
 021,c onformep
 rocessoa cimam
 encionado. 

Art. 2ºEstaResoluçãoentraemvigornadatadesuapublicação,conformedispostonoParágrafoÚnico,do
art. 4º, do Decreto nº 10.139/2019, justificando-se a urgência na excepcionalidade operacional da atividade
administrativa no contexto de calamidade pública decorrente da pandemia pela COVID-19 e a necessidade de sua
regulamentação. 

Prof.D
 r.A
 lexandroM
 arinhoO
 liveira 
Reitord
 aU
 FDPar 


EDITALN
 º0
 4/2021-UFDPar,D
 E2
 7D
 EJ ULHOD
 E2
 021 
PROCESSOS ELETIVOP
 ARAI NGRESSON
 OSC
 URSOSD
 EG
 RADUAÇÃOD
 AU
 FDPar,N
 AM
 ODALIDADEP
 RESENCIAL,P
 OR
MEIOD
 OS ISTEMAD
 ES ELEÇÃOU
 NIFICADA( SiSU) 
2ºS EMESTREL ETIVOD
 E2
 021 

O Reitor da Universidade Federal do Delta do Parnaíba(UFDPar),nousodesuasatribuições,queconferemaLeinº
13.651, de 11 de Abril de 2018 e Portaria nº 2.120, de 10 de Dezembrode2019,doMinistériodaEducação/MEC,
considerando as Portarias Normativas MEC nº 18, de 11 de outubro de 2012 (reserva de vagas); nº 21, de 5 de
novembro de 2012 (SiSU);nº19,de6denovembrode2014;nº9,de5demaiode2017;nº541,de5dejunhode
2018;nº1.117,de1ºdenovembrode2018;nº493,de22demaiode2020;osDecretosnº7.824,de11deoutubrode
2012(ingresso),nº9.034,de20deabrilde2017;asLeisnº12.711,de20deagostode2012(ingresso);nº13.409,de
28dedezembrode2016;oEditalMECnº30,de17demaiode2021,relativoàadesãoaoprocessoseletivodasegunda
ediçãode2021SISU,oEditalMECnº39,de23dejunhode2021,relativoaoprocessoseletivodasegundaediçãode
2021SISU,tornapúblicaaseleçãodecandidatosparapreenchimentodasvagasoferecidasparaoscursosdegraduação
daUFDPar,namodalidadepresencial,paraingressonosegundosemestreletivode2021,atravésdoSistemadeSeleção
Unificada( SiSU),s egundae diçãod
 e2
 021. 

1.

DASD
 ISPOSIÇÕESP
 RELIMINARES 

1.1.
Este edital regeoprocessoseletivoparaingressonasvagasdoscursosdegraduaçãodaUFDPardestinadas
aos candidatos inscritos na segunda edição do Sistema de Seleção Unificada (SiSU), com base exclusivamente no
resultadod
 oE xameN
 acionald
 oE nsinoM
 édio( ENEM)r eferentea oa nod
 e2
 020. 
1.2.
As informações a respeito das vagas ofertadas pela UFDPar estão acessíveis no Termo de Adesão desta
Instituiçãoa oS iSU,p
 ublicadon
 ap
 áginae letrônicad
 aU
 FDPar( w
 ww.ufpi.br/ufdpar) . 
1.3.

NoT ermod
 eA
 desãoc onstama ss eguintesinformações: 
a)
b)
c)
d)



relaçãod
 osc ursos,t urnose v agas; 
vagasreservadasparapolíticasdeaçõesafirmativas(cotas),emdecorrênciadodispostonaLeinº12.711,de
29d
 ea gostod
 e2
 012,o
 bservadasa sa lteraçõesintroduzidasp
 elaL ein
 º1
 3.409,d
 e2
 8d
 ed
 ezembrod
 e2
 016; 
pesose n
 otasm
 ínimase stabelecidasp
 elaU
 FDParr eferentesà sp
 rovasd
 oE NEM,p
 arac adac ursoe t urno; 
osdocumentosnecessáriosparaarealizaçãodamatrículainstitucionaldosestudantesselecionados,inclusive
aqueles necessários àcomprovaçãodopreenchimentodosrequisitosexigidospelaPortariaNormativaMEC
nº1
 8,d
 e1
 1d
 eo
 utubrod
 e2
 012,e a lterações. 
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1.4.
SobreainscriçãonoSiSUdeveráserefetuadaseguindooprocedimentoprevistonaPortariaNormativaMEC
nº2
 1,d
 e2
 012,e a lteraçõese n
 esteE dital. 
1.5.

Ainscriçãod
 oc andidaton
 op
 rocessos eletivod
 oS iSUimplica: 

a)

aautorizaçãoparautilizaçãopeloMECepelaUFDPardasinformaçõesconstantesdasuafichadeinscrição,do
seuq
 uestionários ocioeconômicoe d
 asn
 otasp
 ore leo
 btidasn
 oE nem2
 020; 
o conhecimento e concordância das normas estabelecidas nas Portarias Normativas MEC nº 18/2012 e nº
21/2012; 
oconhecimentoeconcordânciadoTermodeAdesãodaUFDParaoSiSUedasnormasecritériosestabelecidos
nestee dital. 

b)
c)

1.6.
O cronograma de inscrição, seleção e matrícula dos candidatos, referente à chamada regular e para
participação na Lista de Espera, seguirá o cronograma divulgado pela Secretaria de Educação Superior-SESU/MEC
constanten
 oE ditaln
 º3
 9,d
 e2
 3d
 ejunho2
 021,p
 ublicadon
 oD
 iárioO
 ficiald
 aU
 nião. 
1.7.
AUFDPardisponibilizaráocronogramareferenteàchamadaregularcomprazoseprocedimentosparafinsde
comprovação do atendimento dos requisitos para ocupação nas vagas destinadas às políticas de ações afirmativas
(cotas),bemcomoprazoseprocedimentosparamatrículainstitucionaleparaosrecursos,pormeiodeeditalespecífico,
aserpublicadonapáginawww.ufpi.br/ufdpar,contudoosprazosparaalistadeesperaserãodivulgadosconformeitem
9.5d
 esteE dital. 
1.8.

Éd
 er esponsabilidadee xclusivad
 oc andidato: 
a)
b)
c)
d)

2.

verificarsecumpreosrequisitosestabelecidospelaInstituiçãoparaconcorreràsvagasdestinadasàspolíticas
deaçõesafirmativas(cotas),sobpenadecasoselecionado,enãoatenderataisexigênciasnasuatotalidade,
serd
 esclassificadoe p
 erdero
 d
 ireitoà v aga; 
observarosprocedimentoseprazosestabelecidosnasnormasqueregulamentamoSiSU,bemcomoverificar
osd
 ocumentose p
 rocedimentose xigidosp
 araa m
 atrículan
 aInstituição; 
acompanhar, pelo portal do SiSU (www.sisu.mec.gov.br) e pela página eletrônica da UFDPar
(www.ufpi.br/ufdpar) ,e ventuaisa lteraçõesr eferentesa op
 rocessos eletivod
 as egundae diçãod
 oS iSU2
 021; 
realizar a submissão de documentos, acompanhar a análise, resultado e, se necessário, o recurso de
solicitação de matrícula institucional, no sistema utilizado para essa finalidade por meio do endereço
www.ufpi.br/matriculagraduacao,c onformep
 razose stabelecidose mE dital. 

DASV
 AGAS 

2.1.
Em conformidade com o Termo de Adesão, datado de 16 de julho de 2021, a UFDPar oferece 440
(quatrocentos e quarenta) vagaspara9(nove)cursos,namodalidadepresencial,paraingressonosegundosemestre
letivod
 e2
 021,d
 istribuídasc onformet abelad
 oA
 nexoId
 esteE dital. 
2.2.
As vagas oferecidas nesteEditalserãodistribuídas,conformeoTermodeAdesãoàsegundaediçãodoSiSU
2021,s eguindoa o
 rdemd
 ec lassificação,d
 ea cordoc oma sn
 otaso
 btidasp
 elose studantes,p
 orc ursoe t urno,e m: 
a)
b)

50%( cinquentap
 orc ento)d
 ot otald
 ev agasp
 araa mplac oncorrênciae ; 
50%( cinquentap
 orc ento)d
 ot otald
 ev agasp
 araa sp
 olíticasd
 ea çõesa firmativas( cotas). 

2.3.
Somente poderão ocupar as vagas oferecidas neste Edital os candidatos portadores de certificado de
conclusãod
 oe nsinom
 édioo
 ue quivalente. 
2.4.

Parao
 sf insd
 esteE dital,n
 ost ermosd
 aP
 ortariaN
 ormativaM
 ECn
 º1
 8,d
 e2
 012,e ntende-se: 
a)

b)
c)
d)
e)
f)

porescolapública:aescolacriadaouincorporada,mantidaeadministradapelopoderpúblico,deacordocom
oart.19,incisoI,daLeinº9.394,de1996,nessesentido,NÃOpoderãoconcorreràsvagasdaLeideReserva
deVagas(Leinº12.711,de2012)candidatosquetenhamrealizadooensinomédioemescolasestrangeiras,
mesmo aquelas vinculadas ao poder público de outro país, ou que, por qualquer outra razão, não se
enquadremn
 ad
 efiniçãod
 ee scolap
 úblicad
 oitema nteriormentec itado; 
poregressodeescolapública:ocandidatoquetenhacursadointegraleexclusivamenteoensinomédioem
escolap
 ública,d
 ea cordoc oma L ein
 º1
 2.711,d
 e2
 012; 
por família (para aferição da renda familiar): aunidadenuclearcompostaporumaoumaispessoas,todas
moradorasnomesmodomicílio,quecontribuemparaorendimentooutenhamsuasdespesasatendidaspela
unidadef amiliar; 
porm
 orador:a p
 essoad
 omiciliadan
 ar esidêncian
 ad
 atad
 einscriçãod
 oc andidaton
 oS iSU; 
por rendafamiliarbrutamensal:asomadosrendimentosbrutosauferidosportodasaspessoasdafamília,
calculadan
 af ormad
 od
 isposton
 aP
 ortariaN
 ormativaM
 ECn
 º1
 8/2012;e ,
porrendafamiliarbrutamensalpercapita:arazãoentrearendafamiliarbrutamensaleototaldepessoasda
família,c alculadan
 af ormad
 oa rt.7
 ºd
 aP
 ortariaN
 ormativaM
 ECn
 º1
 8,d
 e2
 012. 

2.5.
As vagas reservadas para políticas de ações afirmativas (cotas) serão preenchidas dentro de cadaumdos
seguintesg rupose s ubgrupos: 
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2.5.1.
Estudantesegressosdeescolapública,comrendafamiliarbrutaigualouinferiora1,5(umvírgula
cinco)s aláriom
 ínimoperc apita,n
 ost ermosd
 oa rt.1
 4,incisoI,d
 aP
 ortariaN
 ormativaM
 ECn
 º1
 8,d
 e2
 012: 
a)
b)

ques ea utodeclararamn
 egros( pretoso
 up
 ardos)o
 uindígenas: 
I - ques ejamp
 essoasc omd
 eficiência; 
II - quen
 ãos ejamp
 essoasc omd
 eficiência. 
quen
 ãos ea utodeclararamn
 egros( pretoso
 up
 ardos)o
 uindígenas: 
Iques ejamp
 essoasc omd
 eficiência; 
II quen
 ãos ejamp
 essoasc omd
 eficiência. 

2.5.2.
Estudantesegressosdeescolaspúblicas,independentederenda,nostermosdoart.14,incisoII,da
PortariaN
 ormativaM
 ECn
 º1
 8,d
 e2
 012: 
a)
b)

ques ea utodeclararamn
 egros( pretoso
 up
 ardos)o
 uindígenas: 
I - ques ejamp
 essoasc omd
 eficiência; 
II - quen
 ãos ejamp
 essoasc omd
 eficiência. 
quen
 ãos ea utodeclararamn
 egros( pretoso
 up
 ardos)o
 uindígenas: 
I - ques ejamp
 essoasc omd
 eficiência; 
II - quen
 ãos ejamp
 essoasc omd
 eficiência. 

2.6.
Asvagasdestinadasaoscandidatoscomdeficiênciaserãopreenchidas,porcursoeturno,emproporçãono
mínimoigualàdepessoascomdeficiêncianapopulaçãodoPiauí,queatualmenteéde10,28%(dezvírgulavinteeoito
porc ento),c onformeú
 ltimoc ensod
 oInstitutoB
 rasileirod
 eG
 eografiae E statística( IBGE).
2.7.
Asvagasdestinadasaoscandidatosautodeclaradosnegros(pretosoupardos)ouindígenasserãopreenchidas,
porcursoeturno,emproporçãonomínimoigualàdenegros(pretosoupardos)ouindígenasnapopulaçãodoPiauí,
que atualmente é de 73,51% (setenta e três vírgula cinquentaeumporcento),conformeúltimocensodoInstituto
Brasileirod
 eG
 eografiae E statística( IBGE). 
3.

DAS UBMISSÃOD
 ED
 OCUMENTOSN
 OS ISTEMA 

3.1.
Os procedimentos para a submissão de documentos deverão ser realizados conforme o tipo de vaga
selecionadop
 eloc andidaton
 om
 omentod
 ainscriçãon
 oS iSU. 
3.2.
O candidato selecionado para vagas reservadas parapolíticasdeaçõesafirmativas(cotas),primeirodeverá
submeterdocumentaçãoparaanálisenosrespectivossistemasdecotas,noendereçowww.ufpi.br/matriculagraduacao,
conforme o tipo de vaga para o qual se inscreveu,esóapósdeferimentonosrespectivossistemasdecotas,deverá
submeter documentação básica para avaliação quanto a matricula institucional, no mesmo endereço
www.ufpi.br/matriculagraduacao. 
3.2.1.
Oresultadodaanálisededocumentosdocandidatoselecionadoparavagasreservadasàspolíticas
dea çõesa firmativas( cotas)s erár egistradon
 os istemap
 elaC
 omissãod
 esignadap
 arac adat ipod
 ec ota. 
3.2.2.
Ocandidatodeveráacompanhar,peloendereçowww.ufpi.br/matriculagraduação,conformeprazo
estabelecido no item 1.7 deste Edital, o resultado da avaliação da Comissão, para que possaproceder,se
necessário, com o recurso ou comasubmissãodadocumentaçãobásicaparaavaliaçãoquantoamatricula
institucional. 
3.3.

Asv agasr eservadasp
 arae gressosd
 ee scolap
 úblicap
 oderãos ero
 cupadass omentep
 orc andidatoq
 ue: 
a)
b)

comprovearealizaçãodoestudointegraleexclusivamentedoensinomédioemescolapúblicabrasileira,em
cursosregularesounoâmbitodamodalidadedeEducaçãodeJovenseAdultos,paraissoocandidatodeve
apresentaro
 h
 istóricoe scolard
 oe nsinom
 édio,a testandoa f requênciae me scolap
 ública;o
 u, 
tenhaobtidocertificadodeconclusãocombasenoresultadodoExameNacionaldoEnsinoMédio(ENEM),do
Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou de exames de
certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de
ensino,paraissoocandidatodeveapresentarohistóricoescolardoensinomédio,atestandoafrequênciaem
escola pública, pois as notas obtidas nos exames de certificação não comprovam frequência em escola
pública,a penaso
 d
 esempenhod
 oc andidaton
 oe xame. 

3.4.
O candidato que pretenda fazer uso das prerrogativas da Leinº12.711,de2012,facultadasàpessoacom
renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo per capita deverá preencher ao
questionárioeanexarasdocumentaçõescomprobatóriasdarendaindicadanoAnexoIIIdesteEdital,exclusivamentevia
sistema,n
 op
 razoe stabelecidoe mc ronograma,c onformeitem1
 .7d
 esteE dital. 
3.5.
Asavaliaçõessocioeconômicasparafinsdecomprovaçãoderendasãoderesponsabilidadedeumacomissão
designada especialmente para este fim, coordenada pela Pró-reitoria de Assuntos Estudantis e
Comunitários-PRAEC/UFDPar. 
3.6.
OcandidatoquepretendafazerusodasprerrogativasfacultadasàpessoacomdeficiênciapelaLein°13.409,
de2016,deveráresponderaoquestionárionosistemaeanexarosseguintesdocumentos,exclusivamenteviasistema,
nop
 razoe stabelecidoe mc ronograma,c onformeitem1
 .7d
 esteE dital: 
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oA
 nexoV
 – F ormulárioC
 aracterizadord
 eD
 eficiência( preenchidoe a ssinadop
 elom
 édico); 
laudom
 édico,e mitidon
 osú
 ltimos1
 2m
 eses; 
demaisdocumentoscomprobatórios,queatestemaespecificidade,ograueoníveldedeficiência,com
expressa referência ao Código da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como aprovável
causad
 ad
 eficiência. 

3.7.
As avaliaçõesparafinsdecomprovaçãodadeficiênciasãoderesponsabilidadedeumacomissãodesignada
especialmentep
 arae stef im,c oordenadap
 elaP
 ró-reitoriad
 eA
 ssuntosE studantise C
 omunitários-PRAEC/UFDPar. 
3.8.
Ocandidatoquepretendafazerusodasprerrogativasfacultadasàspessoasnegras(pretosoupardos)deverá
responder ao questionário e anexarosseguintesdocumentos,exclusivamenteviasistema,noprazoestabelecidoem
cronograma,c onformeitem1
 .7d
 esteE dital: 
a)
b)

oA
 nexoV
 II– a utodeclaraçãoÉ tnico-Racial,d
 evidamentep
 reenchidae a ssinada; 
duas fotos individuais recentes, tamanho máximo de 2MB, com as seguintescaracterísticaseorientações,
conformef igurasilustrativas: 
I - umaf otof rontale u
 mad
 ep
 erfil( delado)c oloridad
 op
 escoçop
 arac ima; 
II - boailuminação; 
III - fundob
 ranco; 
IV - semm
 aquiageme a dereçosc omoó
 culos,b
 onés,c hapéus,e ntreo
 utros; 
V - semf iltrosd
 ee dição; 
VI - boar esolução;e , 
VII - preferencialmentet amanhos5
 cmx 7
 cm( ous uperior). 

Figura1
 .M
 odelod
 eF otoF rontal

Fonte:M
 inistériod
 aE ducação/EBSERH 
c)

Figura2
 .M
 odelod
 eF otod
 eP
 erfil 

umvídeoindividualrecente,comnomáximo20MB,quecontenhadeformaresumidasuaautodeclaração,no
qualocandidatodeveráseapresentarsegurandoumafolhadepapelA4(29,7x21,0cm),orientaçãopaisagem,
asseguintesinformações:“nomecompletodocandidato”,númerodoCPF,meautodeclaro,“PretoouPardo,
conforme o candidato”, no vídeoocandidatodeveráexpressarverbalmente(falar)asuaautodeclaraçãoe
deverás erg ravadoc oma ss eguintesc aracterísticas: 
I - boailuminação; 
II - fundob
 ranco; 
III - semm
 aquiageme a dereçosc omoó
 culos,b
 onés,c hapéus,e ntreo
 utros; 
IV - semf iltrosd
 ee dição;e , 
V - boar esolução. 
Figura3
 .M
 odelod
 eA
 utodeclaraçãop
 arao
 v ídeo. 


Fonte:E scolaV
 irtuald
 oG
 overno 
3.8.1.
O candidato inscrito nas vagasdestinadasaosautodeclaradosnegros(pretosoupardos),quepor
alguma deficiência ficar impossibilitado de fazer sua autodeclaração, poderá ser auxiliado porumterceiro
durantea a presentaçãod
 es euv ídeo. 
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3.8.2.
Ocandidatocomdeficiênciaauditivapoderáfazersuaautodeclaraçãopormeiodalínguabrasileira
des inais( LIBRAS). 
3.9.
O candidato convocado nas vagas destinadas aos autodeclarados indígenas deverão acessar o endereço
eletrônicowww.ufpi.br/matriculagraduacao,noperíodoestabelecidoemcronograma,conformeitem1.7desteEditale
anexaro
 ss eguintesd
 ocumentos: 
a)
b)

4.

oA
 nexoV
 II– a utodeclaraçãoÉ tnico-Racial,d
 evidamentep
 reenchidae a ssinada; 
pelomenos1(um)dosdocumentoslistadosaseguirparaprocedimentodeheteroidentificaçãoaserrealizado
pelaC
 omissãod
 eV
 alidaçãod
 eA
 utodeclaraçãoÉ tnico-racial: 
I - registrod
 en
 ascimentoindígena; 
II - cartaderecomendação,emitidaporliderançaindígenareconhecida,anciãoindígenareconhecido,
personalidadeindígenad
 er eputaçãop
 úblicar econhecidao
 uó
 rgãoindigenista; 
III - históricoe scolare mitidop
 ore scolaindígena;e , 
IV - memorialdeeducaçãoindígena(descriçãodospercursoseducativosindígenas,indicandoonívelde
apropriaçãod
 alínguaindígena). 

DO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO DOS CANDIDATOS
NEGROS( PRETOSo
 uP
 ARDOS)E I NDÍGENAS 

4.1.
Considera-seprocedimentodeheteroidentificaçãoaidentificaçãodacondiçãoautodeclaradapelocandidato
negro( pretoo
 up
 ardo)o
 uindígenaq
 ues eráa valiadap
 oru
 mac omissão. 
4.2.
Obrigatoriamente, o candidato autodeclarado negro (preto ou pardo) ou indígena passará por um
procedimentodeheteroidentificação,aserrealizadoporumaComissãodeValidaçãodeAutodeclaraçãoÉtnico-racial,
compostap
 ort rêsm
 embros. 
4.3.
Ocandidatoquenãosubmeteradocumentaçãoounãoatenderaosprocedimentosprevistosnositens3.8e
3.9s erád
 esclassificado. 
4.4.
A autodeclaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade e será avaliada mediante
procedimentod
 eh
 eteroidentificação. 
4.5.
O procedimento de heteroidentificação ocorrerá após o candidato submeter sua autodeclaraçãodenegro
(preto ou pardo) ou indígena e documentos mencionados nos itens 3.8 ou 3.9, conforme prazo estabelecido no
cronograman
 oitem1
 .7d
 esteE dital. 
4.6.
Emcasodedúvidasquantoàveracidadededocumentos,fotosevídeosubmetidos,aUFDParpoderásolicitar
ar ealizaçãod
 ep
 eríciae ,c omprovadaq
 ualquera dulteração,o
 c andidatot erás uaa valiaçãoindeferida. 
4.7.
AComissãodeValidaçãodeAutodeclaraçãoÉtnico-racialseránomeadapeloReitordaUFDParatendendoao
critériod
 ed
 iversidade. 
4.8.
Os membros da Comissão de Validação de Autodeclaração Étnico-racial assinarão termo atestando a
inexistência de vínculos de parentesco ou de outra natureza com os candidatos autodeclarados negros (pretos ou
pardos)eindígenasqueintegramaslistasdeconvocadosparamatrículadoprocessoseletivoparaingressonosCursos
de Graduação da UFDPar na segundaediçãodoSiSU2021etambémassinarãotermodeconfidencialidadesobreas
informaçõesd
 osc andidatosà sq
 uaist iverema cessod
 uranteo
 p
 rocedimentod
 eh
 eteroidentificação. 
4.9.
Durante o procedimento de heteroidentificação doscandidatosàsvagasreservadasparanegros(pretosou
pardos),a C
 omissãoc onsiderarás omenteo
 ss eguintesitens: 
a)
b)

c)

aa utodeclaraçãoa ssinadap
 eloc andidato; 
ocritériofenotípicovisíveldocandidato(cordapele,texturadocabelo,formatodonariz,formatodabocae
grossura dos lábios) para aferição da condiçãodeclaradapelocandidato,conformeitem3.8desteEdital,a
uma vaga reservada para negros (pretos ou pardos), sendo vedadaautilizaçãodequalqueroutrocritério,
excluídoinclusiveo
 sd
 aa ncestralidaded
 oc andidato; 
nãoserãoconsideradosquaisqueroutrosregistrosoudocumentosdiversosdosindicadosnoitem3.8deste
Edital. 

4.10.
Durante o procedimento de heteroidentificação dos candidatos às vagas reservadas para autodeclarados
indígenas,a C
 omissãoa nalisaráo
 ss eguintesd
 ocumentos: 
a)
b)
c)
d)

registrod
 en
 ascimentoindígena;e /ou 
carta de recomendação, emitida por liderança indígena reconhecida, ancião indígena reconhecido,
personalidadeindígenad
 er eputaçãop
 úblicar econhecidao
 uó
 rgãoindigenista;e /ou 
históricoe scolare mitidop
 ore scolaindígena;e /ou 
memorial de educação indígena (descrição dos percursos educativos indígenas, indicando o nível de
apropriaçãod
 alínguaindígena). 

4.11.
O candidato poderá ter sua autodeclaração INDEFERIDA por manifestação da maioria dos membros da
Comissão,p
 eloss eguintesm
 otivos: 
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nãoatendimentoaoscritériosfenotípicosvisíveis(cordapele,texturadocabelo,formatodonariz,formato
dab
 ocae g rossurad
 oslábios)o
 brigatóriop
 arah
 omologaçãod
 aa utodeclaraçãod
 ep
 retoso
 up
 ardos; 
ausênciad
 ea utodeclaraçãoc omon
 egro( pretoo
 up
 ardo)o
 uindígena; 
nãos ubmissãod
 osd
 ocumentos; 
nãoa tendimentod
 osc ritériose stabelecidosn
 ositens3
 .8o
 u3
 .9d
 esteE dital; 
impossibilidadedeidentificaçãoouderealizaçãodaavaliaçãodocandidatocombasenasimagensdovídeoe
nasf otografiasa presentadasp
 eloc andidaton
 egro( pretoo
 up
 ardo). 

4.12.
Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que prestar informações falsas com o intuito de
usufruirdasvagasofertadasaosnegros(pretosoupardos)ouindígenasestarásujeitoàperdadavaga,seainformação
com conteúdo falso for constatada após homologação do resultado pela Comissão de Validação deAutodeclaração
Étnico-racial,a nteso
 ud
 epoisd
 am
 atrículainstitucionale /ouc urricular. 
5.

DOSR
 ECURSOS 

5.1.
O indeferimento dos documentos submetidos, na fase inicial e na fase de recurso, será devidamente
motivado,indicando-senoparecerdaComissão,designadaparacadatipodecota,qualouquaisrequisitosexigidosnão
forama tendidos. 
5.2.
Para assegurar o direito ao contraditório e a ampla defesa, o candidato que fez uso das prerrogativas
facultadas aos egressos de escola pública, das prerrogativas facultadas à pessoa com renda familiar bruta igual ou
inferiora1,5(umvírgulacinco)saláriomínimopercapitae/oudasprerrogativasfacultadasàpessoacomdeficiência,
conformeitens3.4e3.6desteEdital,eobtevesuasolicitaçãoINDEFERIDApelacomissãodesignadaespecialmentepara
estesf ins,p
 oderár ecorrerd
 ad
 ecisãoc onformep
 razoe stabelecidoe mc ronograma. 
5.3.
Paraassegurarodireitoaocontraditórioeaampladefesa,ocandidatoqueseautodeclarounegro(pretoou
pardo)ouindígenaefoiconsideradoINDEFERIDOpelaComissãodeValidaçãodeAutodeclaraçãoÉtnico-racial,poderá
recorrerd
 ad
 ecisão,u
 maú
 nicav ez,c onformep
 razoe stabelecidoe mc ronograma. 
5.3.1. OprocedimentoderecursoimplicaemnovaavaliaçãodocandidatoporoutraComissãodeValidação
de Autodeclaração Étnico-racial e seguirá o mesmo procedimento da heteroidentificação
anteriormente realizado e ocorrerá no prazo estabelecidoemcronograma,conformeitem1.7deste
Edital. 
5.3.2.
Dadecisãodacomissãoderecursoparaanálisedoprocedimentodeheteroidentificaçãonãocaberá
recurso. 
5.4.
6.

Oindeferimentod
 or ecursoimpedea r ealizaçãod
 es uam
 atrículan
 aU
 FDPar. 
DAM
 ATRÍCULA 

6.1.

Am
 atrículad
 oc andidatoc lassificadoo
 correráe md
 uase tapas: 
a)
b)

etapaI– M
 atrículaInstitucional; 
etapaII– M
 atrículaC
 urricular. 

6.2.
A matrícula será exclusivamente on-line, tanto na etapa I referente a institucional, como na etapa II da
curricular. 
6.3.
Éobrigatóriooacessodocandidatoaoendereçoeletrônicowww.ufpi.br/matriculagraduacaoparaefetivara
matrículainstitucionaleocadastroeacessoaoSIGAA/UFPIparaefetivaramatrículacurricularnosperíodosdefinidos
noE ditald
 eC
 ronogramad
 oS ISUe C
 alendárioA
 cadêmico,r espectivamente. 
6.4.
Casoasubmissãodedocumentose/oumatrículasejarealizadaporumrepresentantelegalseráexigidauma
procuraçãoparacandidatosmenoresde18(dezoito)anos,independentementedograudeparentescodoprocurador
como
 c andidato. 
6.5.
A representação do candidato dar-se-á, também, por procuração com firma reconhecida em cartório (ou
reconhecidan
 ost ermosd
 oD
 ecreton
 º9
 .094d
 e1
 7d
 ejulhod
 e2
 017e d
 aL ein
 º1
 3.726,d
 e8
 d
 eo
 utubrod
 e2
 018). 
6.6.
AUFDParnãoseresponsabilizaporpossíveisproblemasdecomunicaçãoquepossamocorreremfunçãode
informaçõesincorretasprestadaspelocandidatonoatodainscriçãonoSisuouMatrículaInstitucionalouCurricular,por
solicitaçõesnãorecebidaspormotivosdeordemtécnicadoscomputadores,falhasdecomunicação,congestionamento
das linhas de transmissão, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência dos dados, sendo de
responsabilidaded
 oc andidatoa companhara s ituaçãod
 es uainscrição. 
7.

DAM
 ATRÍCULAI NSTITUCIONAL 

7.1.
A matrícula institucional, etapa I da matrícula, será exclusivamenteon-line,ecorrespondeàsubmissãoda
documentaçãod
 osc andidatosc lassificados. 
7.2.
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7.3.
Ocandidatoclassificadodeveráacessaroendereçoeletrônicowww.ufpi.br/matriculagraduacao,noperíodo
estabelecido em cronograma, conforme item 1.7 desteEdital,esubmeterdocumentaçãocorrespondenteaotipode
vagap
 araq
 ualc oncorreu,indicadan
 oA
 nexoIV. 
7.4.
O sistema, do endereço www.ufpi.br/matriculagraduacao, não é móbile, portanto recomenda-se que o
procedimentod
 em
 atrículas ejar ealizadop
 orm
 eiod
 eu
 mc omputador( desktop). 
7.5.
Amatrículainstitucionaldocandidatoestácondicionadaàcomprovaçãodeatendimentodosrequisitoslegais
e regulamentares pertinentes, em especial aqueles previstos nas Portaria Normativa MEC nº 18/2012 (reserva de
vagas); nº 21/2012 (SiSU);nº19/2014;nº9/2017;osDecretosnº7.824/2012(ingresso);nº9.034/2017;asLeisnº
12.711/2012(ingresso);nº13.409/2016,ealterações;oEditalMECnº30/2021(adesãoSISU);oEditalMECnº39/2021
(processo seletivo da segunda edição de 2021 SISU) e neste Editale,senecessário,nasnormascomplementaresàs
estabelecidasn
 estee dital. 
7.6.
Os candidatos que não submeterem a documentação indicada noAnexoIVdesteEdital,noprazodefinido
para submissão de documentos, nas opções de ampla concorrência e ações afirmativas (cotas), e da solicitaçãode
matrículainstitucionalouquenãoatenderamaosrequisitosexigidosestabelecidosnesteedital,serãodesclassificadose
perderãoo
 d
 ireitoà v aga. 
7.7.
Casoconsiderenecessário,comafinalidadedeverificaraveracidadedasinformaçõeseaautenticidadedos
documentosa presentadosp
 eloc andidato,a U
 FDParp
 oderá: 
a)
b)
c)

realizare ntrevistase v isitasa olocald
 ed
 omicíliod
 oc andidato; 
realizarc onsultasa c adastrosd
 einformaçõess ocioeconômicas; 
solicitara oc andidatoa a presentaçãod
 ed
 ocumentaçãoc omprobatóriaa dicional. 

7.8.
Caso constatada qualquer irregularidade nasdeclaraçõesenadocumentaçãosubmetidapelocandidatono
atodainscriçãoaoSiSUenoatodamatrículainstitucional,mesmoqueconstatadaemmomentoposterioràmatrícula,
asseguradoocontraditórioeaampladefesa,estaresultaránocancelamentodesuamatrículainstitucionalnaUFDPar,
semp
 rejuízod
 ass ançõesp
 enaisc abíveis. 
7.9.
Caso necessário, para fins deconclusãodamatrículainstitucional,adocumentaçãosubmetidainicialmente
em formato digital, poderá ser solicitada ao candidato (ou seu representante legal), para entregadeforma“física”,
devendoserapresentadacópialegíveleautenticada,frenteeverso,oufotocópiasimples,frenteeverso,acompanhada
doo
 riginal,p
 arav erificaçãod
 ea utenticidade. 
8.

DAM
 ATRÍCULAC
 URRICULAR 

8.1.
A matrícula curricular, etapa II da matrícula, é correspondente à matrícula nos componentes curriculares
previstosn
 or espectivoC
 urso. 
8.2.
A matrícula curricular deveráserefetivadapelodiscente,deformaon-line,pormeiodoPortalDiscenteno
Sistema Integrado de Gestão de AtividadesAcadêmicas-SIGAA,emdatasaseremdivulgadasnapáginaeletrônicada
UFDPar( w
 ww.ufpi.br/ufdpar) ,s eguindoo
 r espectivoC
 alendárioA
 cadêmicod
 aG
 raduaçãod
 aU
 FDParv igente. 
8.3.
OcandidatoclassificadonasegundaediçãoSiSUde2021queefetivoumatrículainstitucional,senãoefetivar
a matrícula curricular no prazo estabelecido conforme o Calendário Acadêmico da Graduação da UFDPar, será
consideradodesistente,tambémseráconsideradoigualmentedesistente,oalunoingressantequenãocompareceraos
15( quinze)p
 rimeirosd
 iasd
 ea ula,e mt odasa sd
 isciplinase mq
 ues em
 atriculou. 


9.

DAL ISTAD
 EE SPERA 

9.1.
As vagas eventualmente não ocupadas na chamada regular do SiSU segunda edição de 2021 serão
preenchidasmedianteutilizaçãodalistadeesperadisponibilizadapeloSiSU,emsucessivasconvocações,pormeiode
Editald
 ivulgadon
 ap
 áginae letrônicad
 aU
 FDPar( www.ufpi.br/ufdpar) . 
9.2.

Serác onsideradoc omolimitep
 arap
 reenchimentod
 asv agasr elativasa o2
 ºs emestreletivod
 e2
 021.2: 
a)
b)
c)

oprazomáximoreferenteàúltimaetapadematrículacurricularparaosalunosdo2ºsemestreletivode2021,
conformeC
 alendárioA
 cadêmicod
 aG
 raduaçãod
 aU
 FDPar; 
asv agasd
 isponibilizadas;e , 
cronogramad
 as egundae diçãod
 oS iSU2
 021. 

9.3.
A UFDPar não se obriga a realizar convocações dos candidatos que optaram pela participação na lista de
esperanasegundaediçãodoSiSU2021,posterioresàsdatasestabelecidasno(s)cronograma(s)dechamada(s)paraas
vagasr emanescentesn
 oa nod
 e2
 021,e mc onformidadec omo
 item1
 .7d
 esteE dital. 
9.4.
Paraconstarnalistadeespera,ocandidatodeveráobrigatoriamenteconfirmarnoSiSUointeressepelavaga,
duranteoperíodoespecificadonocronogramadivulgadopelaSecretariadeEducaçãoSuperior(SESu/MEC)noEditalnº
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39, de 23dejunhode2021,publicadonoDiárioOficialdaUnião,conformeitem1.6desteEdital,amanifestaçãode
interesseasseguraaoestudanteapenasaexpectativadedireitoàvaga,estandosuamatrículacondicionadaàexistência
dev agae a oa tendimentod
 et odoso
 sr equisitoslegaise r egulamentares. 
9.5.
OsprocedimentosparaachamadadalistadeesperaserãodivulgadospormeiodeEditalnapáginaeletrônica
daUFDPar(w
 ww.ufpi.br/ufdpar),noprimeirodiaútilapósoencerramentodoprazodemanifestaçãodeinteressepara
constarnalistadeesperadoSiSU,conformeespecificadonoitem1.6desteEdital,pelomesmoinstrumento,aUFDPar
divulgaráo
 q
 uantitativom
 áximod
 ec hamadasd
 alistad
 ee spera. 
10. DASD
 ISPOSIÇÕESF INAIS 
10.1.
A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação-PREG/UFDPar publicará na página eletrônica da UFDPar
(www.ufpi.br/ufdpar) ,s en
 ecessário,n
 ormasc omplementaresà se stabelecidasn
 esteE dital. 
10.2.
Todas as atividades relativas às matrículas institucional e curricular previstas neste Edital obedecerão ao
horáriov igenten
 oE stadod
 oP
 iauí. 
10.3.

Nãos eráp
 ermitidaa p
 ermutad
 et urnoe ntreingressantes. 

10.4.

Nãos eráp
 ermitidoo
 t rancamentod
 oc ursop
 araingressantes.

10.5.
É vedada a matrícula institucional concomitanteemcursosdegraduaçãoepós-graduaçãostrictosensuda
UFDPar. 
10.6.
Asatividadesacadêmicasquesópuderemserofertadasàluzdodiaserãooferecidasdiurnamenteemhorário
compatívelc oma sa tividadesd
 oa luno. 
10.7.
Nos termos do Decreto nº 9.094, de 2017 e da Lei nº 13.726, de 2018, poderá ser dispensada a
obrigatoriedade de autenticação de documentos em cartório, podendo a autenticidade do documento, conformeo
caso,s erf irmadap
 elop
 róprioc andidato. 
10.8.

Osc asoso
 missoss erãor esolvidosp
 elaP
 ró-Reitoriad
 eE nsinod
 eG
 raduação( PREG/UFDPar). 

10.9.

EsteE dital,e t odoso
 ss eusa nexos,e starãoa cessíveisn
 ap
 áginae letrônicad
 aU
 FDPar( w
 ww.ufpi.br/ufdpar) . 

10.10.

EsteE ditale ntraráe mv igor,n
 ad
 atad
 ap
 ublicaçãod
 oA
 visod
 eE ditaln
 oD
 iárioO
 ficiald
 aU
 nião. 

Parnaíba( PI),2
 7d
 ejulhod
 e2
 021. 






AlexandroM
 arinhoO
 liveira 
Reitord
 aU
 FDPar 

