→ QUAL O PRIMEIRO PASSO PARA EU PARTICIPAR DESTA
SELEÇÃO?
A primeira ação a ser feita é PREENCHER O FORMULÁRIO DE
INTENÇÃO, disponível no link bit.ly/ufpe-biologicas-ead-2021-1
→ ATÉ QUANDO POSSO PREENCHER O FORMULÁRIO DE INTENÇÃO?
O Formulário de Intenção on line, estará disponível na página no período de
12 a 18 de agosto.
→ SE EU NÃO PREENCHER ESSE FORMULÁRIO DE INTENÇÃO
TEM ALGUM PROBLEMA?
O processo de inscrição tem início com o preenchimento do formulário de
intenção. Os dados que você informa: Nome, Nome social, CPF, e e-mail;
possibilitará que você receba do STIdocs o link e a senha de acesso para
realizar a inscrição em nossa plataforma. Se não fizer o preenchimento, não
terá como efetivar a inscrição no período que consta no Edital.

→ ASSIM QUE EU PREENCHER O FORMULÁRIO, RECEBO UM E-MAIL
DE IMEDIATO?
Ao preencher o formulário, aparece uma mensagem confirmando seu
preenchimento. Mas o e-mail com o link, será enviado posteriormente, às
vésperas do início das inscrições (antes do 19/08).
→ COMO SE INSCREVER NO PROCESSO SELETIVO UFPE –
EAD|UAB CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 2021.1?
As inscrições para concorrer ao polo de Jaboatão, serão realizadas exclusivamente
na página do STIdocs, atendendo os critérios e o que solicita o Edital:
https://www.ufpe.br/formas-de-ingresso/vestibular-ufpe

→ QUANDO DEVO PAGAR A TAXA DE INSCRIÇÃO E COMO
FAÇO PRA GERAR A GRU?
No ato de sua inscrição, no período de 20 a 24/08, é obrigatório enviar o
comprovante de pagamento. As orientações para gerar a GRU, você
encontra no link abaixo:
https://www.ufpe.br/formas-de-ingresso/vestibular-ufpe

→ QUAIS CRITÉRIOS PARA PARTICIPAR DESTE PROCESSO SELETIVO ?

Podem concorrer os/as candidatos/as que:
• Tenham participado do ENEM em uma das cinco últimas edições (2016,
2017, 2018, 2019 e 2020);
• Devendo ainda, obrigatoriamente, inserir o comprovante de participação
no ENEM escolhido, constando a referida nota, a qual será validada
junto ao INEP.
→ PRECISO REALIZAR ESSA INSCRIÇÃO PRESENCIALMENTE?

Não. Todo processo seletivo ocorrerá de forma remota conforme
descreve o Edital.
→ SE EU PRECISAR FALAR COM ALGUÉM PARA TIRAR DÚVIDAS,
QUAL O CONTATO?
Envie um email para: eadcienciasbiologicas@ufpe.br

Datas importantes
•

12 a 18 de agosto > PREENCHER FORMULÁRIO DE INTENÇÃO, disponível no
link: bit.ly/ufpe-biologicas-ead-2021-1 (PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO), só
estará apto às inscrições, recebendo link por email, quem preencher este formulário.

• 19 de agosto > SERÁ ENVIADO POR EMAIL O LINK E SENHA PARA INSCRIÇÃO
Só receberá o link para realizar a inscrição quem preencheu o formulário dentro do
prazo.
• 20 a 24 de agosto > INSCRIÇÃO NO STIdocs
No ato da inscrição, o candidato seleciona Curso/Campus/Turno, e anexa todos os
documentos e informações solicitados em Edital.
Link do Edital: https://www.ufpe.br/documents/40780/0/Edital+TE+e+Port+20211.pdf/d57861b6-a03a-4437-bc6a-81ef8bf6d783
•

Todas as informações estão disponíveis na página: https://www.ufpe.br/formas-deingresso/transferencia

