
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
PRÓ-REITORIA DE ENSINO

COORDENADORIA DE CONTROLE ACADÊMICO

EDITAL Nº 20/15/PROEN/UFCA – RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 16/15/PROEN/UFCA

TRANSFERÊNCIA INTERINSTITUCIONAL E ADMISSÃO DE GRADUADOS

A Pró-Reitoria  de  Ensino, no  uso  de  suas  atribuições,  torna  público  o  Edital  Nº
20/15/PROEN/UFCA que estabelece a retificação do Edital Nº 16/15/PROEN/UFCA, nos itens
4.9,  4.10,  4.11 e 9, os quais passam a ter  as redações a  seguir  especificadas,  permanecendo
inalterados os demais itens e subitens do referido edital.

[…]

4  -  DO  PERÍODO,  HORÁRIO,  LOCAL,  DOCUMENTAÇÃO  E  FORMA  DE
INSCRIÇÃO

4.9.  As inscrições indeferidas por problemas nas documentações serão publicadas no endereço

eletrônico (http://proen.ufca.edu.br) no dia 23 de dezembro de 2015.

4.10.  O  candidato  que  tiver  sua  inscrição  indeferida  poderá  recorrer  administrativamente,

exclusivamente via internet, no endereço forms.ufca.edu.br, no dia 05 e 06 de janeiro de 2016

preenchendo formulário eletrônico próprio e apresentando exposição de motivos.

4.11. O resultado da deliberação sobre os recursos administrativos de que trata o item 4.10 será

publicado no endereço eletrônico (http://proen.ufca.edu.br) no dia 13 de janeiro de 2016.
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9 - DO CRONOGRAMA

9.1. As etapas do processo de inscrição serão realizadas de acordo com o seguinte calendário:

Atividade Período
Publicação  do  Edital  de  Vagas  para  Transferência
Interinstitucional  e  Admissão  de  Graduados
(proen.ufca.edu.br)

     24 de novembro de 2015

Período  de  Inscrição  exclusivamente  via  internet:
forms.ufca.edu.br

25 de novembro a 09 de
dezembro de 2015

Publicação  dos  pedidos  dos  candidatos  não  aceitos
(indeferidos)  por  problemas  na  documentação
(proen.ufca.edu.br)

23 de dezembro de 2015

Recursos referentes aos pedidos indeferidos exclusivamente
via internet:  forms.ufca.edu.br

05 e 06 de janeiro de 2016

Divulgação dos resultados dos recursos (proen.ufca.edu.br) 13 de janeiro de 2016
Publicação  da  classificação  final  dos  candidatos
(proen.ufca.edu.br)

A data será divulgada na
página (proen.ufca.edu.br)

Matrícula dos candidatos convocados A data será divulgada na
página (proen.ufca.edu.br)
junto com o resultado final 

Juazeiro de Norte – CE, 14 de dezembro de 2015

Prof. Ana Candida de Almeida Prado

Pró-Reitora de Ensino
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