
RETIFICAÇÃO EDITAL Nº 06 DO EDITAL PROGRAD Nº20/2021

PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA

A Pró-Reitora de Graduação da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, no uso de suas atribuições legais e considerando os termos da Lei nº
9.394/96, RESOLVE re�ficar o Edital PROGRAD nº 20/2021, e suas re�ficações, da seguinte forma:

 
 
1. ALTERAR o item 1. DO CRONOGRAMA e, consequentemente, os itens de todo o edital relacionados aos eventos do processo sele�vo que passam a ser regidos

pelos seguintes prazos:
Eventos Prazos
Divulgação do edital ...
Período para solicitar isenção da taxa de inscrição ...
Divulgação dos candidatos isentos da taxa de inscrição ...
Período de inscrições ...
Divulgação da Homologação PRELIMINAR das inscrições ...
Período final para comprovação de pagamento da taxa de inscrição ...
Prazo para interpor recurso do resultado das inscrições homologadas ...
Homologação Inscrições INDEFERIDAS por não comprovação de pagamento ...
Divulgação da homologação FINAL das inscrições, após recurso ...
Prazo para inclusão, pelos candidatos, dos conteúdos programá�cos (orientação no item 2 desta re�ficação) ...
Processo sele�vo ...
Divulgação do resultado PRELIMINAR da seleção ...
Prazo para interpor recurso quanto ao resultado da seleção ...
Divulgação do resultado FINAL, após recurso 30/04/2021
Prazo para inclusão – no SEI, pela Coordenação do Curso, do aconselhamento de matrícula e dispensas de disciplinas 05/05/2021
Período para abertura de processo no SEI, pelo candidato classificado, de solicitação de Pré-Matrícula e inclusão dos documentos necessários
 conforme item 9.2

10 e 11/05/2021 (das 8h às
17h)

Período para pré-matrícula online, pelo DERCA, e inclusão no SEI do comprovante de pré-matrícula e Atestado de Reserva de Vaga no processo do
aluno 13 e 14/05/2021

Início das aulas 24/05/2021
Prazo FINAL para o candidato inserir no SEI o comprovante de transferência emi�do pela IES de origem para confirmar a matrícula. 11/06/2021

Período para abertura de processo no SEI solicitando o cancelamento de matrícula em disciplinas
- Acompanhar
Cronograma no Portal do
Aluno

 

Porto Alegre, 27 de abril de 2021

 

MÀRCIA ROSA DA COSTA

Pró-Reitora de Graduação

Documento assinado eletronicamente por Márcia Rosa da Costa, Pró-Reitora de Graduação, em 27/04/2021, às 13:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 1165664 e o código CRC 802A6462.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

