ANEXO VIII - CALENDÁRIO DE ATIVIDADES EXTERNAS
Processo Seletivo para preenchimento de vagas SURGIDAS nos diversos cursos de graduação,
compreendendo as modalidades de Transferência Facultativa, Novo Curso Superior, Reopção de Curso e
Remoção, com ingresso em 2016/2.

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

PRAZO

Inscrição via Internet;

29 de abril a 16 de maio

Inscrição via internet com solicitação de isenção de taxa de inscrição.
Período para pagamento da taxa de inscrição (candidato com pedido de
isenção de taxa indeferido também deve pagar até o término deste prazo para
efetivar inscrição);

29 de abril a 8 de maio
29 de abril a 17 de maio
feira) a (3ª feira)

Divulgação da análise da isenção de taxa

11 de maio (4ª feira)

Resultado do recurso contra análise da Isenção de Taxa
Último dia para entrega de documentação p/ atendimento especial.
Divulgação de listagem nominal de candidatos regularmente inscritos.

16 de maio (2ª feira)
20 de maio (6ª feira)

Divulgação dos deferimentos p/ atendimento especial
Divulgação da relação candidato/vaga

30 de maio (2ª feira)

Último dia para solicitar, via email, retificação de dados cadastrais

30 de maio (2ª feira)

Publicação de Edital com locais de provas - disponibilização eletrônica
Impressão do comprovante de inscrição (via internet) já informando local de
prova (prédio)

17 de junho (6ª feira)

APLICAÇÃO DAS PROVAS PELA CEPSVS
Divulgação dos gabaritos das questões objetivas
Período para protocolar recurso contra questão/gabarito de prova
Divulgação do resultado da análise dos recursos; e do Gabarito definitivo
Divulgação dos pontos obtidos nas provas (questões objetivas e práticas);
Divulgação da relação dos candidatos (ordem decrescente de pontos) ; e
chamada para entrega de documentos;
PERÍODO PARA PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO DE ACORDO COM O
EDITAL.

(6ª

a partir de 17 de junho
26 de junho (domingo)
26 de junho (domingo)
a partir do término da prova
27 e 28 de junho (2ª e 3ª feira)
5 de julho (3ª feira)

6 de julho (4ª feira)

7 e 8 de julho (5ª e 6ª feira)

Resultado da análise de documentos;

14 de julho (5ª feira)

Período para protocolar recurso contra a análise de documentos;

15 de julho (6ª feira)

Resultado dos recursos contra a análise de documentos;
RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO;

20 de julho (4ª feira)

Período de cadastro no sistema de matriculas da Prograd

25 a 28 de julho (2ª a 5ª feira)

Previsão do início do semestre letivo 2016/2
Retirada dos documentos indeferidos

1 de agosto (2ª feira)
1 a 5 de agosto (2ª a 6ª feira)

