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DIPLOMA

  EDITAL CRA Nº 13/2023 - RETIFICAÇÃO

 

A Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), através Coordenação de Registros
Acadêmicos (CRA), da Pró-Reitoria de Ensino (PRE), RETIFICA os itens 5.2.6, 5.2.10 e 17 do Edital
CRA Nº 13/2023: 

1) Onde se lê:

5.2.6. Aqueles candidatos que tiverem alguma pendência documental, poderão ingressar
com recurso das 8h00min de 18 de abril até às 18h de 21 de abril de 2022. Os recursos deverão ser
enviados somente pelo site: https://wp.ufpel.edu.br/cra/editais-processo-seletivocomplementar/recurso/.
No recurso deve conter o nome completo do candidato, o curso - modalidade para o qual se inscreveu e a
alegação do pedido de recurso. O candidato poderá enviar os documentos pendentes, na forma de
arquivos digitalizados em formato Portable Document Format (.PDF), tamanho máximo de 25MB (vinte e
cinco Megabyte), de boa qualidade (sem cortes, rasuras ou emendas) e com todas as informações legíveis.

Leia-se:

5.2.6. Aqueles candidatos que tiverem alguma pendência documental, poderão ingressar
com recurso das 8h00min de 05 de abril até às 18h de 10 de abril de 2023. Os recursos deverão ser
enviados somente pelo site: https://wp.ufpel.edu.br/cra/editais-processo-seletivo-complementar/recurso-
direito/. No recurso deve conter o nome completo do candidato, o curso - modalidade para o qual se
inscreveu e a alegação do pedido de recurso. O candidato poderá enviar os documentos pendentes, na
forma de arquivos digitalizados em formato Portable Document Format (.PDF), tamanho máximo de
20MB (vinte  Megabyte), de boa qualidade (sem cortes, rasuras ou emendas) e com todas as informações
legíveis.

 

2) Onde se lê:

5.2.10. Da publicação do resultado preliminar caberá recurso. Caberá aos candidatos
desclassificados, interpor recurso das 8h00 min de 17 de abril até às 18h de 19 de abril de 2023. Os
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recursos deverão ser enviados somente pelo site: https://wp.ufpel.edu.br/cra/editaisprocesso-seletivo-
complementar/recurso/. No recurso deve conter o nome completo do candidato, o curso - modalidade para
o qual se inscreveu e a alegação do pedido de recurso.

Leia-se

5.2.10. Da publicação do resultado preliminar caberá recurso. Caberá aos candidatos
desclassificados, interpor recurso das 8h00 min de 17 de abril até às 18h de 19 de abril de 2023. Os
recursos deverão ser enviados somente pelo site: https://wp.ufpel.edu.br/cra/editais-processo-seletivo-
complementar/recurso-direito/. No recurso deve conter o nome completo do candidato, o curso -
modalidade para o qual se inscreveu e a alegação do pedido de recurso.

 

3) Onde se lê:

17. CRONOGRAMA

EVENTO PERÍODO

Período de inscrições
de 08 a 14 de março de
2023

Período de solicitação de isenção da taxa
de 08 a 10 de março de
2023

Data provável para o resultado dos pedidos de isenção 13 de março de 2023

Data limite para pagamento do boleto de inscrição 14 de março de 2023

Divulgação da lista de candidatos homologados, notas e
classificação

23 de março de 2023

Recurso da lista de candidatos homologados, notas e
classificação

de 24 a 26 de março de
2023

Resultado da primeira fase 27 de março de 2023

Prazo para envio da documentação para segunda fase
de 28 de março a 03 de
abril de 2023

Divulgação dos documentos ou pendências enviados
pelos candidatos classificados

04 de abril de 2023

Período para recurso relativo à entrega de documentos
de 05 a 07 de abril de
2023

Divulgação do resultado preliminar da segunda fase
(análise dos pré-requistos)

14 de abril de 2023

Período para recurso relativo ao resultado preliminar da
segunda fase

de 17 a 19 de abril de
2023

Divulgação do resultado final da segunda fase
a partir de 25 abril de
2023

         Leia-se:

17. CRONOGRAMA

EVENTO PERÍODO

Período de inscrições
de 08 a 14 de março de
2023

de 08 a 10 de março de
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Período de solicitação de isenção da taxa
de 08 a 10 de março de
2023

Data provável para o resultado dos pedidos de isenção 13 de março de 2023

Data limite para pagamento do boleto de inscrição 14 de março de 2023

Divulgação da lista de candidatos homologados, notas e
classificação

23 de março de 2023

Recurso da lista de candidatos homologados, notas e
classificação

de 24 a 26 de março de
2023

Resultado da primeira fase 27 de março de 2023

Prazo para envio da documentação para segunda fase
de 28 de março a 03 de
abril de 2023

Divulgação dos documentos ou pendências enviados
pelos candidatos classificados

04 de abril de 2023

Período para recurso relativo à entrega de documentos
de 05 a 10 de abril de
2023

Divulgação do resultado preliminar da segunda fase
(análise dos pré-requistos)

14 de abril de 2023

Período para recurso relativo ao resultado preliminar da
segunda fase

de 17 a 19 de abril de
2023

Divulgação do resultado final da segunda fase
a partir de 25 abril de
2023

Documento assinado eletronicamente por EMILENI TESSMER,
Coordenadora, Coordenação de Registros Acadêmicos, em 22/03/2023,
às 15:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º,
do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por LAIS BASSO, Chefe, Núcleo de
Processos Seletivos, em 22/03/2023, às 15:56, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2092754 e o código CRC 29DCAB23.

Referência: Processo nº 23110.006379/2023-14 SEI nº 2092754
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