
 

 

 

ORIENTAÇÕES PARA MATRÍCULA UPT-UESC 2022 

 

COMO FAZER A MATRÍCULA?  

 

1. Matrículas prorrogadas até 27 de maio de 2022. 

 

2. No site http://escolas.educacao.ba.gov.br/resultadoupt2022/ estão publicadas as 

listas de convocação dos candidatos contemplados para o Programa 

Universidade para Todos - 2022. 

 

3. Os contemplados deverão preencher o Formulário de matrícula on-line, 

através do site http://www.uesc.br, que deverá ser preenchido e enviado até o dia 

27 de maio de 2022 e anexar os documentos, citados abaixo, no formato PDF. 

O link do formulário também será enviado por e-mail. 

 

4. Quaisquer outras informações serão publicadas no site http://www.uesc.br/, em 

nossas redes sociais e/ou encaminhadas para o e-mail de cada candidato. Outros 

problemas sobre a matrícula poderão ser reportados ao e-mail 

uptinscricao@uesc.br. 

 

 

DETALHES DA MATRÍCULA:  

 

 

✔ No ato da matrícula o candidato contemplado preencherá um 

formulário digital informando os dados pessoais, escolares e 

socioeconômicos e ao clicar no botão de enviar, estará aceitando os termos de 

compromisso e declarando a veracidade das informações e dos documentos 

anexados. No início das atividades, o aluno fará a comprovação com a 

apresentação dos documentos originais, assim como deverá preencher uma 

declaração de próprio punho declarando que não cursa e nem possui diploma 

de nível superior. 
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✔ A inexatidão das declarações, irregularidades de documentação, se 

comprovadas, eliminam o candidato da seleção, e se identificadas 

posteriormente, anulam a seleção e todos os atos e efeitos dela decorrentes. 

 

✔ A não realização da matrícula ON-LINE pelo candidato selecionado, 

até o dia 20/05/2022, 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 e feitas on-line pelo 

candidato.  

 

 O candidato que não enviar o formulário de matrícula com a 

documentação implica na desistência automática da vaga.  

 

DOCUMENTOS APRESENTADOS NA MATRÍCULA  

Enviar os documentos em arquivo, no formato PDF para o e-mail: 

uptinscricao@uesc.br 

 

 

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;  

 

mailto:uptinscricao@uesc.br


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. 

 

 

 


