
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
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EDITAL Nº 16/2016/PROEN/UFCA – RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº
14/2016/PROEN/UFCA

MUDANÇA DE CURSO PARA 2017.1

A Pró-Reitoria  de  Ensino,  no  uso  de  suas  atribuições,  torna  público  o  Edital  Nº
16/2016/PROEN/UFCA que estabelece a retificação do Edital Nº 14/2016/PROEN/UFCA, nos
itens 3.8, 3.9, 3.10, 6.1, 7.1, 7.2 e 7.3, os quais passam a ter as redações a seguir especificadas,
permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido Edital.

[…]

3 – DAS INSCRIÇÕES

[…]

3.8.  Os pedidos de inscrições indeferidos,  por não cumprimento dos requisitos  eliminatórios
descritos  no  item  4.2. (1ª  Etapa),  serão  publicados  no  endereço  eletrônico:
http://proen.ufca.edu.br/ no dia 23 de dezembro de 2016.

3.9. No caso de indeferimento de inscrição, o candidato poderá recorrer administrativamente,
exclusivamente via internet no endereço http://forms.ufca.edu.br, a partir de zero hora do dia 03
de  janeiro até  23h59min  do  dia  04  de  janeiro,  observado  o  horário  local, preenchendo
formulário eletrônico próprio e apresentando exposição de motivos.

3.9.1. O comprovante da apresentação do recurso relatado no item 3.9. será encaminhado para o
e-mail informado pelo candidato no cadastro do Forms.

3.10. O resultado da deliberação sobre os recursos administrativos dos quais trata o item 3.9. será
publicado no endereço eletrônico: http://proen.ufca.edu.br/ no dia 09 de janeiro de 2017, a partir
das 17h.

[…]

6 - DO RESULTADO FINAL E DA MATRÍCULA

6.1. O resultado final será divulgado, exclusivamente, pela internet, na data provável de 12 de
janeiro de 2017, a partir das 17h, no endereço eletrônico  http://proen.ufca.edu.br   . Se houver
candidatos empatados o resultado final será adiado para o dia 24 de janeiro de 2016.

http://proen.ufca.edu.br/
http://forms.ufca.edu.br/
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[…]

7 – CRONOGRAMA

7.1. O cronograma abaixo mostra as etapas e as respectivas datas deste processo seletivo

Etapa Período

Publicação  das  inscrições  indeferidas
(http://proen.ufca.edu.br/)

 23 de dezembro de 2016

Recurso  das  inscrições  indeferidas  exclusivamente  via
internet no endereço eletrônico: (http://forms.ufca.edu.br)

 03 e 04 de janeiro de 2017

Resultado do recurso (http://proen.ufca.edu.br/) 09 de janeiro de 2017

Data  Provável do  Resultado  Final  do  processo  seletivo
(http://proen.ufca.edu.br/) - Ver item 7.2.

12 de janeiro de 2017

Entrega  de  documentação  de  renda  familiar,  se  houver
candidatos empatados – Ver item 7.3

16 e 17 de janeiro de 2017

Confirmação de matrícula realizada nas DIAP's Data a  ser  divulgada juntamente
ao Resultado Final

7.2. Na existência de candidatos empatados nas últimas vagas, a data provável do resultado final
(12 de janeiro de 2017) será adiada para o dia 24 de janeiro de 2016.

7.3.  Na existência  de candidatos  empatados nas  últimas vagas,  será  divulgado no dia  12 de
janeiro de 2017 a relação de candidatos nesta situação, que deverão entregar nos dias 16 e 17 de
janeiro de 2017  as documentações de renda familiar de acordo com o anexo II do Edital Nº
14/2016/PROEN/UFCA.
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