
ORIENTAÇÕES PARA MATRICULA UPT 2022 

ATENÇÃO! As matrículas acontecerão de 17 a 20 de maio/2022, Fique Ligado!  

Abaixo, saiba onde e como fazer a sua matricula e fazer parte do TIME UPT. 

 

 Os municípios ligados a Universidade Estadual de Feira de Santana/UEFS, a matricula será 

realizada on-line: 

 

Onde:  http://www.upt.uefs.br/ 

Fale com o Time UPT/UEFS:  Telefone: (75) 3161 – 8253 / E-mail: upt@uefs.br 

 

 Os municípios ligados a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia/UESB, a matricula será 

realizada on-line: 

 

Onde: http://www2.uesb.br/portalupt/ 

Fale com o Time UPT/UESB:  Telefone: (77) 3425-9339 /  E-mail: universidadeparatodos@uesb.edu.br 

 

 Os municípios ligados a Universidade Estadual de Santa Cruz/UESC, a matricula será 

realizada on-line: 

 

Onde:  www.uesc.br 

Fale com o Time UPT/UESC: Telefone: (73) 3680-5025 / E-mail: upt@uesc.br 

 

 Os municípios ligados a Universidade do Estado da Bahia/UNEB, a matricula será realizada na 

modalidade presencial: 

 

Onde: No local e no Turno que o candidato optou para cursar (presencial) 

Fale com o Time UPT/UNEB:   Telefone: (71) 3612-1351 / e-mail: upt@uneb.br 

 

 Os municípios ligados a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia/UFRB, a matricula será 

realizada on-line (remota): 

 

Onde: www.ufrb.edu.br/upt 

Fale com o Time UPT/UFRB:  Telefone: (75) 3621 4315 / 3621 - 9109 e pelo e-mail: upt@ufrb.edu.br 
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Documentação que deverá ser apresentada pelo candidato selecionado:  

A matricula somente poderá ser realizada pelo próprio candidato de 17 a 20 de maio/2022, na modalidade 

indicada acima. 

A conferência das informações prestadas no formulário de inscrição e no ato da matricula, serão feitas, 

posteriormente por cada universidade parceira. Na conferência que será realizada por cada universidade 

parceira, o candidato deverá apresentar cópia, acompanhada de original, dos seguintes documentos: 

1. Carteira de identidade e Cadastro de Pessoa Física – CPF; 

2. Comprovante de residência; 

3. Comprovante de vacina; 

 

4. para os estudantes que  estiverem regularmente matriculados, em 2022, no 3º ano do 

ensino médio regular estadual ou municipal ou suas modalidades correspondentes: declaração, 

devidamente assinada e carimbada pelo diretor da Unidade Escolar, constando que o aluno 

cursou o 1º e o 2º ano do Ensino Médio Regular, na rede pública municipal e /ou estadual do 

Estado da Bahia e que se encontra regularmente matriculado no 3° ano, bem como as médias 

finais de Português e Matemática, obtidas no 2°ano do ensino médio regular;   

 

5. para estudantes que estiverem regularmente matriculados, em 2022 no 4º ano da 

Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio estadual e/ou municipal ou suas 

modalidades correspondentes: declaração, devidamente assinada e carimbada pelo diretor da 

Unidade Escolar, constando que o aluno cursou do 1º ao 3º ano da Educação Profissional 

Integrada ao Ensino Médio, na rede pública municipal e /ou estadual do Estado da Bahia e que 

se encontra regularmente matriculado no 4° ano, bem como as médias finais de Português e 

Matemática, obtidas no 3°ano; 

 

 

6. para alunos regularmente matriculados no 5º módulo do PROEJA Médio em 2022: 
declaração, devidamente assinada e carimbada pelo diretor da Unidade Escolar, constando que 

o aluno cursou do 1º ao 4º módulo no PROEJA Médio, na rede pública municipal e /ou estadual 

do Estado da Bahia e que se encontra regularmente matriculado no 5° módulo, bem como as 

médias finais de Português e Matemática, obtidas no 4° módulo; 

 

 

7. para alunos egressos do ensino médio regular e/ou modalidades correspondentes da rede 

pública do Estado da Bahia: histórico Escolar e/ ou atestado de conclusão do ensino médio 

na rede pública municipal e /ou estadual do Estado da Bahia, devidamente assinado e carimbado 

pelo Diretor da Unidade Escolar, constando as médias finais de Português e Matemática obtidas 

no último ano  do Ensino Médio Regular e/ou modalidades correspondentes. 
 

 

8. para alunos egressos da Educação Profissional Integrado ao Ensino Médio ensino da rede 

pública do Estado da Bahia: histórico Escolar e/ ou atestado de conclusão do ensino médio 

na rede pública municipal e /ou estadual do Estado da Bahia, devidamente assinado e carimbado 

pelo Diretor da Unidade Escolar, constando as médias finais de Português e Matemática obtidas 

no 4°ano. 

 

 



9. para alunos egressos do PROEJA Médio da rede pública do Estado da Bahia: histórico 

Escolar e/ ou atestado de conclusão do ensino médio na rede pública municipal e /ou estadual 

do Estado da Bahia, devidamente assinado e carimbado pelo Diretor da Unidade Escolar, 

constando as médias finais de Português e Matemática obtidas no 5º módulo. 

 

ATENÇÃO: 

Posteriormente o candidato contemplado deverá preencher uma declaração de próprio punho declarando 

que não cursa e nem possui diploma de nível superior.  

A não realização da matricula (remota e/ou presencial) por parte do candidato selecionado, implica na 

desistência automática da vaga. 

As vagas decorrentes de matrículas não efetivadas serão automaticamente preenchidas pelos candidatos 

que estiverem na condição de RESERVA, respeitando-se a ordem de classificação. 

 

SUCESSO A TODOS! 

 

 

 


