EDITAL Nº 10, DE 23 DE MARÇO DE 2021
PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II
E NAS VAGAS REMANESCENTES DO 7º e 8º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II
E 1ª E 2ª SÉRIES DO ENSINO MÉDIO PARA 2021
COLÉGIO DE APLICAÇÃO DA UFPE - RECIFE – PE

7º REMANEJAMENTO
Título do Edital: 7o (Sétimo) Ano do Ensino Fundamental II – Livre Concorrência
Data do Sorteio: 22/04/2021 15:12:01
Semente do Sorteio: 619115120878
7o (Sétimo) Ano do Ensino Fundamental II – Livre Concorrência
Ordem
No de Inscrição
Nome
001
1568
VINICIUS ANDRADE DE BARROS
Título do Edital: 1ª (Primeira) Série do Ensino Médio - Reserva de Vagas
Data do Sorteio: 22/04/2021 15:13:07
Semente do Sorteio: 619115187522

Ordem
008

1a (Primeira) Série do Ensino Médio – Reserva de Vagas
No de Inscrição
Nome
1321
MAYARA GONCALVES DE LIMA

ORIENTAÇÕES PARA MATRÍCULA
PROCESSO DE MATRÍCULA PARA SORTEADAS/OS
O processo de matrícula no Colégio de Aplicação da UFPE para estudantes
contempladas/os no sorteio para ingresso em 2021 ocorrerá em duas etapas:
1) Pré-matrícula
A etapa de pré-matrícula será no período de 14 a 17 de outubro, de forma
exclusivamente digital, através do preenchimento obrigatório dos formulários virtuais
abaixo mencionados. Os formulários devem ser preenchidos pelo/a responsável legal da/o
sorteada/o.
Pedimos muita atenção no preenchimento desses formulários pois as informações
prestadas serão fundamentais para diversas ações futuras. Eventuais dúvidas sobre os
formulários 2 e 3 podem ser enviadas para o e-mail acessibilidade@capufpe.com7
Links
Formulário 1 – Matrícula: https://forms.gle/QoPNpxWtNukmh9Z46

Formulário 2 - Inclusão e Acessibilidade: https://forms.gle/zRBpKx9Pu9UCoJk5A
Formulário 3 - Informações médicas: https://forms.gle/PrDn5MQHBNvKo2hs8
2) Matrícula
A matrícula ocorrerá nos dias 18 e 19 de outubro (quarta e quinta-feira),
presencialmente, na secretaria do Colégio de Aplicação da UFPE (Avenida da
Arquitetura, s/n, campus da UFPE, Recife), no horário das 8h às 12h.
Documentação obrigatória: transferência escolar (original) definitiva ou provisória,
CPF (cópia), certidão de nascimento ou do RG (cópia), uma fotografia 3x4 recente.
Lembramos trecho do edital:
“O candidato que no ato da inscrição (26/03 a 11/04/2021) solicitou concorrer às vagas
destinadas a alunos oriundos de Escola Pública deverá, caso seja sorteado, comprovar tal
condição, através dos seguintes documentos: Histórico Escolar ou declaração da(s)
escola(s) de origem de que tenha cursado os(as) anos/séries anteriores,
exclusivamente em Escola Pública”.
Devido às medidas para evitar a propagação do Coronavírus, informamos que:
1- Apenas um responsável pela/o sorteada/o deve comparecer ao Colégio para a
efetivação da matrícula, utilizando máscara de proteção individual;
2- Para conhecer a estrutura física da unidade será agendada visita após o início das
atividades presenciais;
3- Informações sobre o funcionamento pedagógico e administrativo do Colégio serão
dadas em reunião virtual de acolhimento às famílias das/os matriculadas/os. O dia e o
horário serão enviados posteriormente pela Equipe de Gestão do Colégio, bem como o
link da reunião, para o e-mail informado no formulário de matrícula;
4- As/os servidores que receberão os documentos no ato da matrícula não fornecerão
informações presenciais, para reduzir o tempo de permanência das/os responsáveis no
Colégio.
Atenciosamente,
Prof. Erinaldo Ferreira do Carmo
Diretor

