
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

Pró-Reitoria de Ensino

Coordenação de Registros Acadêmicos

RETIFICAÇÃO DO EDITAL CRA Nº 03/2020

 

A Coordenação de Registros Acadêmicos da Pró-Reitoria de Ensino da Universidade Federal de Pelotas
torna público a alteração do Edital de Matrículas SISU 2020/1 -Lista de Espera, conforme segue:

 

a) Retificação do Edital Nº 03/2020

b) No item 1.1, II, onde se lê: 

"preencher a Ficha de Inscrição online, que será disponibilizada na
página https://cobalto.ufpel.edu.br/academico/processoSeletivo/fichaOnline, a partir das 12 horas do
dia 07 de fevereiro de 2020 até às 23 horas e 59 minutos do dia 11 de fevereiro de 2020."

, leia-se: 

"preencher a Ficha de Inscrição online, que será disponibilizada na
página https://cobalto.ufpel.edu.br/academico/processoSeletivo/fichaOnline, a partir das 12 horas do
dia 11 de fevereiro de 2020 até às 23 horas e 59 minutos do dia 13 de fevereiro de 2020."

c) No item 1.2, onde se lê: 

"A lista com os candidatos aptos a se inscreverem na Lista de Espera da UFPel será divulgada no
dia 07 de fevereiro de 2020, na página http://wp.ufpel.edu.br/sisu/."

, leia-se: 

"A lista com os candidatos aptos a se inscreverem na Lista de Espera da UFPel será divulgada no dia 11
de fevereiro de 2020, na página http://wp.ufpel.edu.br/sisu/."

d) No item 1.6, onde se lê: 

"A Lista de Espera da UFPel será divulgada em 13 de fevereiro de 2020, a partir das 12 horas, na
página http://wp.ufpel.edu.br/sisu/. Na mesma data será publicada a primeira convocação dos candidatos
que registraram interesse na Lista de Espera da UFPel para realização da matrícula, obedecendo a ordem
de classificação por curso, modalidade e o número de vagas remanescentes, conforme Termo de Adesão
- 1ª Edição de 2020."

, leia-se: 

"A Lista de Espera da UFPel será divulgada em 14 de fevereiro de 2020, a partir das 12 horas, na
página http://wp.ufpel.edu.br/sisu/. Na mesma data será publicada a primeira convocação dos candidatos
que registraram interesse na Lista de Espera da UFPel para realização da matrícula, obedecendo a ordem
de classificação por curso, modalidade e o número de vagas remanescentes, conforme Termo de Adesão
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- 1ª Edição de 2020."

e) No item 9.1,  onde se lê: 

"A publicação das convocações está sujeita a existência de vagas e lista de espera para os cursos com
ingresso em 2020/1. Somente serão divulgadas convocações que possibilitem o ingresso até o 15º dia
letivo. Segue o cronograma de matrículas SISU 2020/1:

Data Evento
29/01 a 04/02/2020 Prazo para aderir à lista de espera no site do SISU/MEC

29/01/2020 Publicação do edital da lista de espera

07/02 a 11/02/2020 Prazo para aderir à lista de espera da UFPel

13/02/2020 Divulgação da lista de espera da UFPel

13/02/2020 Publicação da 1ª convocação

17/02 a 20/02/2020 Matrícula da 1ª convocação

28/02/2020 Data provável da publicação da 2ª convocação

04/03/2020 a 05/03/2020 Data provável da matrícula da 2ª convocação

06/03/2020 Data provável da publicação da 3ª convocação

09/03/2020 Início do semestre letivo 2020/1
11/03/2020 Data provável da matrícula da 3ª convocação

13/03/2020 Data provável da publicação da 4ª convocação

18/03/2020 Data provável da matrícula da 4ª convocação

19/03/2020 Data provável da publicação da 5ª convocação

24/03/2020 Data provável da matrícula da 5ª convocação

"

, leia-se: 

"A publicação das convocações está sujeita a existência de vagas e lista de espera para os cursos com
ingresso em 2020/1. Somente serão divulgadas convocações que possibilitem o ingresso até o 15º dia
letivo. Segue o cronograma de matrículas SISU 2020/1:

Data Evento
29/01 a 04/02/2020 Prazo para aderir à lista de espera no site do SISU/MEC

29/01/2020 Publicação do edital da lista de espera

11/02 a 13/02/2020 Prazo para aderir à lista de espera da UFPel

14/02/2020 Divulgação da lista de espera da UFPel

14/02/2020 Publicação da 1ª convocação

17/02 a 20/02/2020 Matrícula da 1ª convocação

28/02/2020 Data provável da publicação da 2ª convocação

04/03/2020 a 05/03/2020 Data provável da matrícula da 2ª convocação

06/03/2020 Data provável da publicação da 3ª convocação

09/03/2020 Início do semestre letivo 2020/1
11/03/2020 Data provável da matrícula da 3ª convocação

13/03/2020 Data provável da publicação da 4ª convocação

18/03/2020 Data provável da matrícula da 4ª convocação

19/03/2020 Data provável da publicação da 5ª convocação

24/03/2020 Data provável da matrícula da 5ª convocação
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"

f) Os demais itens permanecem inalterados.

 

Documento assinado eletronicamente por EMILENI TESSMER,
Coordenadora, Coordenação de Registros Acadêmicos, em 11/02/2020,
às 10:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

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 0865690 e o código CRC 6CBCA262.

Referência: Processo nº 23110.051739/2019-56 SEI nº 0865690
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