
 

 

 

Belém, 21 de outubro de 2014. 

COMUNICADO 

Prezados Pais e Alunos, 

A 1ª etapa do Prise no ano de 2014 ocorrerá no dia 16 de novembro, a partir das 08h00. O Prise é o 

Programa de Ingresso Seriado da UEPA. Foi implantado em 1997, tendo a 1ª turma concorrendo a 30% das 

vagas oferecidas em cada curso, entrando em 1999. Hoje, os candidatos inscritos no Prise concorrem a 50% 

das vagas de cada curso oferecido pela Universidade. Esta modalidade de ingresso permite minimizar o 

impacto da passagem de Ensino Médio para o Ensino Superior, apoiando-se na integração dos dois níveis de 

Ensino, ampliando assim o processo seletivo dos candidatos a universitários da UEPA. 

Pensando nesse programa, o Sistema de Ensino Equipe fará no dia 23 de outubro, a simulação da 1ª 

Etapa (Prise 1) aos alunos das turmas de 1º ano. Neste dia haverá aplicação de uma prova contendo as 

estruturas do programa, composta por questões de múltipla escolha, totalizando 56 questões distribuídas da 

seguinte forma: 07 (sete) questões de Língua Portuguesa; 07 (sete) questões de Literatura Brasileira e 

Portuguesa; 07 (sete) questões de História; 07 (sete) questões de Geografia; 07 (sete) questões de 

Matemática; 07 (sete) questões de Física; 07 (sete) questões de Química; e 07 (sete) questões de Biologia. 

Lembramos que no dia 23 de outubro, será realizada a avaliação para os alunos das turmas de 1º ano. 

No dia 24 de outubro haverá aula normal em um horário especial, que pode ser conferido abaixo deste 

comunicado. E no dia 25 de outubro acontecerá a segunda prova referente à 4ª avaliação (P02). 

*Segue o horário adotado para o dia: 24/10/2014 (Sexta-feira) 

Horário Especial - 24/10/2014 (Sexta-feira) 

Horário 1º Ano 1 – Sala 07 1º Ano 2 – Sala 05 1º Ano 3 – Sala 08 1º Ano 4 – Sala 06 

07:30 – 08:15 
Guilherme 

(Física) 
Rômulo 

(Filosofia) 
Fábio 

(Matemática) 
Marcelo 
(Artes) 

08:15 – 09:00 
Marcelo 
(Artes) 

Fábio 
(Matemática) 

Alan 
(Inglês) 

Eric 
(Geografia) 

09:00 – 09:45 
Marcelo 
(Artes) 

Eric 
(Geografia) 

Rômulo 
(Filosofia) 

Alan 
(Inglês) 

09:45 – 10:30 
Márcio 

(Química) 
Guilherme 

(Física) 
Marcelo 
(Artes) 

Fábio 
(Matemática) 

10:30 – 10:50 INTERVALO 

10:50 – 11:35 
Éder 

(Matemática) 
Ivan 

(Geografia) 
Marcelo 
(Artes) 

Enrique 
(Biologia) 

11:35 – 12:20 
Fábio 

(Matemática) 
Éder 

(Matemática) 
Enrique 

(Biologia) 
Marcelo 
(Artes) 

12:20 – 13:05 
Renato 

(Química) 
Júnior 

(Matemática) 
Éder 

(Matemática) 
*** 

13:05 – 13:50 *** 
Renato 

(Química) 
Júnior 

(Matemática) 
*** 

 


