
TUTORIAL INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO UAB – EDITAL edital-
10-2022

Pesquisa Google – Se você colocar “vestibular uab 2022 ufpel” você terá no primeiro link:

Acesse o link https://ccs2.ufpel.edu.br/wp/2022/05/06/ufpel-realiza-vestibular-para-cursos-a-
distancia/

Neste link você terá acesso ao edital e demais informações sobre o processo

https://ccs2.ufpel.edu.br/wp/2022/05/06/ufpel-realiza-vestibular-para-cursos-a-distancia/
https://ccs2.ufpel.edu.br/wp/2022/05/06/ufpel-realiza-vestibular-para-cursos-a-distancia/


CLIQUE NO LINK https://wp.ufpel.edu.br/cra/editais-uab/ que se encontra no item 3.3.1 do 
edital, na opção: "Processo seletivo - Vestibular UAB 2022/2"

https://wp.ufpel.edu.br/cra/editais-uab/


Selecionando o Link   http://ces.ufpel.edu.br/vestibular/vested0010_2022/  o candidato terá 
acesso a Ficha de Inscrição

Abrirá a página para efetuar a inscrição – clique em “Faça aqui sura inscrição”

http://ces.ufpel.edu.br/vestibular/vested0010_2022/


Preencha o formulário com seus dados 

Escolha a opção de CURSO e POLO desejado



Selecione a opção

Finalizado o preenchimento clique em ENVIAR DADOS.

IMPORTANTE:  O boleto será gerado automaticamente.

1- O PAGAMENTO  DEVERÁ SER EFETUADO APENAS NO BANCO DO BRASIL

2- O PAGAMENTO DEVE SER REALIZADO ATÉ A DATA LIMITE – 24/05/2022

3- ANOTE O NÚMERO DA SUA INSCRIÇÃO  QUE ESTARÁ DISPONÍVEL NO CANTO 
SUPERIOR DIREITO DO BOLETO



O Candidato poderá consultar sua inscrição e gerar a segunda via do boleto no LINK  
http://ces.ufpel.edu.br/vestibular/vested0010_2022/  Para isso deve informar o número da 
sua inscrição e o número do RG.

A  confirmação  da  inscrição  será  disponibilizada  para  consulta  do
candidato  até o 4º dia útil após o pagamento. 

Será necessário informar o número da inscrição(que consta no boleto) e
o RG do candidato

OBS.: Se o candidato é cotista também concorre na Ampla concorrência

http://ces.ufpel.edu.br/vestibular/vested0010_2022/


PEDIDO DE ISENÇÃO

IMPORTANTE:  Informações sobre Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição estão
disponíveis no Item 3.15 Isenção da Taxa de Inscrição  do Edital.

O canditato deve acessar o Formulário diretamente no link disponibilizado no Edital 

OBS:.  3.15.13  --  Após a  isenção,  se indeferido o pedido de isenção o candidato deverá
efeturar o pagamento até o dia 24/05/2022 no Banco do Brasil

Necessário estar logado na conta do Gmai – Se não tiver conta é necessário cadastrar uma
conta no Gmail.





IMPORTANTE:  3.15.12. Os resultados das solicitações de isenção serão divulgados dia 19 de 
maio de 2022, no site da CRA, https://wp.ufpel.edu.br/cra/editais-uab/, no link deste edital. É 
responsabilidade do candidato, verificar se a solicitação de isenção da taxa de inscrição foi 
deferida.





Clicar em ENVIAR para finalizar o processo.



ATENDIMENTO ESPECIAL

IMPORTANTE: Informações sobre Atendimento Especial estão disponíveis no Item 4.
DA SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIAL do edital.

O Candidato deve acessar o  Formulário Digital de Isenção diretamente no Edital

Para  ter  acesso  ao  Formulário  é  necessário  estar  logado  em  uma  conta  do  Gmai  –  Seo
candidato não tiver conta é necessário cadastrar uma conta no Gmail.



Selecionar a condição e o recurso necessário



Anexar os documentos comprobatórios e clicar em ENVIAR.


