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 Processo Seletivo 2021 

A reitoria da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) emite Nota oficial acerca da 

situação do seu Processo Seletivo para o ano de ingresso 2021. No texto, a direção 

esclarece que a instituição este ano não fez adesão ao sistema SISU, e ressalta que por 

conta da crise sanitária que o mundo segue atravessando o ano letivo 2020 fora 

suspenso, ocasionando neste ano civil de 2021 a retomada dos semestres referentes 

à 2020, com início do semestre 2020.1 no próximo dia 12/04/2021, segunda-feira. 

Assim, o Processo Seletivo está dentro dos prazos adequados e possíveis de ser 

exequível, com a segurança do início das aulas dos calouros devidamente planejada 

para iniciar em 16/10/2021, no semestre 2021.1. 

 

Confira a Nota na íntegra  

 

NOTA DE ESCLARECIMENTO SOBRE PS E SISU 2021  

A UNIFAP optou, com fundamentação e contribuições das Unidades que gerenciam diretamente os 

processos de seleção, por não fazer adesão ao Sistema de Seleção Unificada (SISU), 1ª Edição 2021. A 

1ª Edição do SISU do ano de 2021 está em aberto, todavia, apresenta enorme descompasso e 

desacordo com o Calendário Acadêmico aprovado e vigente na UNIFAP, que possui previsão de 

ingresso dos Calouros apenas em 16 de outubro de 2021. Com a retomada do semestre e o retorno 

das férias dos docentes, as instâncias deliberativas da instituição serão acionadas para 

amadurecimento do debate sobre o formato de Seleção a ser realizado no ano de 2021. A projeção é 

de que a UNIFAP unifique o Processo de Seleção através da oferta de 100% das vagas por meio do PS 

UNIFAP 2021, que mantém a utilização das notas do ENEM como critério. Poderão concorrer às vagas 

ofertadas os candidatos que realizaram as duas últimas provas do Exame (2019 e 2020). Nesse 

sentido, a UNIFAP definiu em seu planejamento que a publicação do Edital de Seleção ocorrerá no 

próximo mês de maio, com inscrições em junho e julho, publicação do resultado em agosto, processo 

de matrículas em setembro e início das aulas do semestre 2021.1 em outubro. É importante frisar 

que, em decorrência da suspensão do Calendário Acadêmico do ano 2020 por conta da crise sanitária 

imposta pelo Coronavírus, os meses de abril a setembro estão destinados à retomada dos semestres 

2020.1 e 2020.2. O ingresso dos novos alunos (Calouros) ocorrerá, portanto, no semestre letivo 

2021.1, o qual inicia em 16/10/2021.  

A Reitoria. 

http://www.unifap.br/processo-seletivo-2021/


 

Assessoria Especial da Reitoria (ASSESP) 

Contato para essa pauta: Aretha Barros  Telefone: (96) 9132-7063 

E-mail: assessoria@unifap.br  

 

Conheça as Redes Oficiais da UNIFAP: 
Facebook  – www.facebook.com/unifapoficial/   | Twitter – twitter.com/unifapoficial 

Instagram – www.instagram.com/unifapoficial/ | Flickr – www.flickr.com/photos/unifap-oficial/  
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