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EDITAL DE SELEÇÃO 02/2021 

 

O Programa de Educação Tutorial em Física (PET – FÍSICA) vem por meio 

deste, divulgar a abertura das inscrições para o Projeto Universidade Aberta 

2021 (PUA Específico ONLINE – 2021), curso pré-vestibular gratuito que 

funciona no campus básico da Universidade Federal do Pará, oferecendo aulas 

expositivas e presenciais de todas as disciplinas exigidas no Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM), voltado para alunos do ensino médio. 

Diante da atual situação do Brasil na pandemia, o grupo PET – FÍSICA decidiu 

que o PUA 2021 será específico e online. Além disso, será aberto a todos que 

quiserem participar. 

 

1) VAGAS e as AULAS 

Para o PUA Específico ONLINE não haverá limites de vagas e as aulas serão 

ministradas no turno da tarde de 14:00h às 17:30h, que funcionará nos dias de 

segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira nos horários, destinadas exclusivamente 

ao PET Física e PET Letras. Às terças e quintas feiras ficarão reservadas para 

as demais matérias conforme disponibilidades dos PET Biologia, PET Geografia 

e professores colaboradores. 

 

2) INSCRIÇÕES 

As inscrições para o PUA 2021 estarão abertas no período de 10 de 

fevereiro de 2021 a 10 de março de 2021 e serão previamente realizadas 



eletronicamente pelo site https://petfisicaufpa.wixsite.com/petfisica através 

do qual o mesmo deve preencher completamente o cadastro eletrônico. 

Após a emissão do cadastro o discente receberá via E-mail ou WhatsApp 

o contato da coordenação do PET – FÍSICA para informações sobre a sala virtual 

GOOGLE MEET, FACEBOOK, YOUTUBE e demais redes sociais para 

realização das aulas ON LINE após confirmação de sua inscrição. 

 

Quaisquer transtornos, a comissão organizadora tem total autonomia 

para julgar tais casos. 

 

Belém, 2 de fevereiro de 2021. 

                                      

Prof º Dr. Rubens Silva 

Coordenador do Projeto Universidade Aberta 

Tutor do PET – Física 

 

Contato:  

                           980829259 (WhatsApp Newton) 

                           99828-7805 (WhatsApp Vidda) 

                           99828-7805 (WhatsApp Carlos) 

                           993184194 (WhatsApp Rubens) 


