UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO (PROGRAD)
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 07/2021, DE 15 DE JULHO DE 2021
PROCESSO SELETIVO DE INGRESSO POR TRANSFERÊNCIA EXTERNA
E PORTADOR DE DIPLOMA UFPE 2021.1
Retificação do Edital referente ao Processo Seletivo de Ingresso por Transferência Externa e Portador de
Diploma, publicado no Boletim Oficial da UFPE (BO nº 56 (107 BOLETIM DE SERVIÇO): 1 - 77 - 19 DE
JULHO DE 2021.
ONDE SE LÊ:
[…] o Edital do Processo Seletivo de Ingresso por Transferência Externa e Portador de Diploma 2021.1, para os
cursos de Graduação da Universidade Federal de Pernambuco, conforme cronograma a seguir:
DATAS
15/07/2021 a
23/07/2021
24/08/2021
25/08/2021 a
30/08/2021

HORÁRIOS
No último dia até às
23h59
Até às 17h
No último dia até às 17h

ETAPAS
Formulário de Intenção online através do link
https://bit.ly/IEV2021_1_TE_PD
Divulgação da lista de classificados
Período para apresentação de desistência
formal de duplo vínculo para estudantes
provenientes de outras instituições públicas
(Lei no 12.089/2009)

LEIA-SE:
[…] o Edital do Processo Seletivo de Ingresso por Transferência Externa e Portador de Diploma 2021.1, para os
cursos de Graduação da Universidade Federal de Pernambuco, conforme cronograma a seguir:
DATAS

HORÁRIOS

15/07/2021 a
26/07/2021

No último dia até às
23h59

25/08/2021 a
30/08/2021

No último dia até às 17h

01/09/2021

Até às 17h

ETAPAS
Formulário de Intenção online através do link
https://bit.ly/IEV2021_1_TE_PD
Período para apresentação de desistência formal de
duplo vínculo para estudantes provenientes de outras
instituições públicas (Lei no 12.089/2009), enviando o
TERMO DE OPÇÃO DE VÍNCULOS COM A
UFPE, disponível em https://www.ufpe.br/formasde-ingresso/transferencia , através do e-mail:
transfext.portdiploma@ufpe.br
Divulgação da lista de classificados

ONDE SE LÊ:
2.1. O processo de inscrição tem início com o preenchimento do formulário de intenção. O formulário de
intenção deverá ser preenchido exclusivamente por meio de acesso ao link https://bit.ly/IEV2021_1_TE_PD
após a publicação deste edital. No ato da inscrição, o/a candidato/a deverá fazer opção por uma única categoria,
campus, curso e turno, podendo escolher a ordem de preferência de turno, para cursos cuja oferta de vagas se
dê em mais de um turno.
2.5 A isenção do pagamento da taxa de inscrição será concedida aos candidatos que comprovem insuficiência
de recursos para arcar com o pagamento, conforme estabelece Decreto n° 6.593/2008. Para tanto, o interessado
deverá requerer o benefício, enviando um e-mail para endereço transfext.portdiploma@ufpe.br, no período de
15 a 19 de julho de 2021, ANEXANDO: I - o NIS ou Carteira de Trabalho e Providência Social CTPS de
todas as pessoas de idade igual ou superior a 18 anos (página de identificação foto e verso, registro atual e último
emprego ou a página em branco caso não possua nenhum registro). No caso de ainda não possuir o documento,
apresentar o protocolo de requerimento;
II – Declaração de Baixa Renda, disponível na página
https://www.ufpe.br/formas-de-ingresso/transferencia. No dia 08 de julho de 2021 será divulgado na página
oficial do processo seletivo, a relação dos candidatos contemplados com a isenção da taxa de inscrição.

LEIA-SE
2.1. O processo de inscrição tem início com o preenchimento do formulário de intenção. O formulário de
intenção deverá ser preenchido exclusivamente por meio de acesso ao link https://bit.ly/IEV2021_1_TE_PD
após a publicação deste edital. No ato da inscrição (período descrito no cronograma), o/a candidato/a deverá
fazer opção por uma única categoria, campus, curso e turno, podendo escolher a ordem de preferência de turno,
para cursos cuja oferta de vagas se dê em mais de um turno.
2.5 A isenção do pagamento da taxa de inscrição será concedida aos candidatos que comprovem insuficiência
de recursos para arcar com o pagamento, conforme estabelece Decreto n° 6.593/2008. Para tanto, o interessado
deverá requerer o benefício, enviando um e-mail para endereço transfext.portdiploma@ufpe.br, no período de
15 a 19 de julho de 2021, ANEXANDO: I - o NIS ou Carteira de Trabalho e Providência Social CTPS de
todas as pessoas de idade igual ou superior a 18 anos (página de identificação foto e verso, registro atual e último
emprego ou a página em branco caso não possua nenhum registro). No caso de ainda não possuir o documento,
apresentar o protocolo de requerimento;
II – Declaração de Baixa Renda, disponível na página
https://www.ufpe.br/formas-de-ingresso/transferencia.
No dia 22 de julho de 2021 será divulgado na página oficial do processo seletivo, a relação dos candidatos
contemplados com a isenção da taxa de inscrição.

ONDE SE LÊ (quadro de documentos):
Declaração de Coeficiente de Rendimento (dispensável se constar no Histórico)

LEIA-SE (quadro de documentos):
Declaração de Coeficiente de Rendimento (dispensável se constar no Histórico Escolar) ou Média Geral .

ONDE SE LÊ:
ANEXO I VAGAS
Área II
TURNO
CURSO (CAMPUS) – ÁREA II

GRAU

M/T

M

T

T/N

N

TOTAL
DO
CURSO

Geologia (Recife)

Bacharelado

17

17

LEIA-SE:
ANEXO I VAGAS
Área II
TURNO
CURSO (CAMPUS) – ÁREA II

GRAU

M/T

M

T

T/N

N

TOTAL
DO
CURSO

Geologia (Recife)

Bacharelado

5
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