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EDITAL Nº 10/2022/PROGRAD/UFCA 

TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA E ADMISSÃO DE GRADUADOS 2022.1 

 

RESULTADO DA SOLICITAÇÃO PRESENCIAL DE MATRÍCULA 

 A Pró-Reitoria de Graduação divulga o resultado da entrega de documentação dos 
candidatos classificáveis no processo de seleção para Transferência Voluntária e Admissão de 
Graduados que confirmaram a matrícula nos dias 26 e 27 de julho de 2022, e convoca candidatos 
classificáveis para entrega de documentos a fim de preencher as vagas não ocupadas em virtude 
do não comparecimento dos candidatos aprovados, conforme item 5.7 do Edital nº 
10/2022/PROGRAD/UFCA 

 Os candidatos classificáveis convocados ao final listado deverão entregar os documentos 
especificados nos subitens 4.8.5 e 4.8.6 nos dias 01 e 02 de agosto de 2022, das 08:30h às 12:00h 
e das 14:00h às 16:30h na Pró-Reitoria de Graduação (Bloco I, sala i205). Ressaltamos que esta 
convocação obedece estritamente a ordem de classificação. 

 O candidato classificável convocado que não comparecer para confirmar a sua matrícula nos 
dias mencionados (01 e 02 de agosto de 2022), será considerado desistente (item 6.2.1), e 
chamado para ocupar a vaga, o candidato classificável subsequente (obedecendo-se 
rigorosamente a ordem de classificação do resultado final). 

  No dia 03 de agosto de 2022 será divulgada a relação final dos candidatos que efetivaram 
a matrícula e informados o dia, horário e local para matrícula de possíveis classificáveis, no 
endereço eletrônico: https://www.ufca.edu.br/admissao/graduacao/graduados-e-
transferidos/editais-e-resultados/ 

  Os candidatos classificáveis convocados para admissão de graduados que tiverem, no ato 
da inscrição (11 a 17 de maio de 2022), anexado apenas Certidão de Colação de Grau, se 
aprovados dentro do número de vagas, deverão apresentar o Diploma no ato da solicitação 
presencial de matrícula, sob pena de perda da vaga (item 4.8.7). 

 

ADMISSÃO DE GRADUADOS 

CURSO PRETENDIDO: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (02 vagas)* 

Nome Situação 

Abner Colman Mendonça EXCLUÍDO 
Não confirmou a matrícula no prazo estabelecido 

Maria Raquel Silva Pinheiro EXCLUÍDO 
Não confirmou a matrícula no prazo estabelecido 

 

*Conforme item 3.3. do Edital nº 10/2022/PROGRAD/UFCA “As vagas que não forem preenchidas na modalidade de 

Transferência Voluntária poderão ser remanejadas para Admissão de Graduados e vice-versa.” 

 

https://www.ufca.edu.br/admissao/graduacao/graduados-e-transferidos/editais-e-resultados/
https://www.ufca.edu.br/admissao/graduacao/graduados-e-transferidos/editais-e-resultados/
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CURSO PRETENDIDO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS (02 vagas) 

Nome Situação 

Francisco Alysson de Sousa Leite CONFIRMADO NA VAGA 

Odilon Rodrigues de Lima Netto EXCLUÍDO 
Não confirmou a matrícula no prazo estabelecido 

  

 

 

CANDIDATOS CLASSIFICÁVEIS CONVOCADOS 

 

ADMISSÃO DE GRADUADOS 

  

CURSO PRETENDIDO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS (01 vaga) 

Nome Situação 

Andreia Alves Xavier 3º CLASSIFICÁVEL 

  

 

Juazeiro do Norte-CE, 28 de julho de 2022. 

 

 

 
EDSON OTONIEL DA SILVA 

Pró-Reitor Adjunto de Graduação, no exercício da Pró-Reitoria 
Universidade Federal do Cariri 


