
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS 
CONSELHO DE GRADUAÇÃO 

 

RESOLUÇÃO Nº 038, DE 28 DE JANEIRO DE 2011. 

 
 

Dispõe sobre o Calendário de Chamadas e Matrículas 

referente ao Processo Seletivo para ingresso no Curso de 

Música – Licenciatura (Educação Musical), de acordo com 

o estabelecido na Resolução CoG nº 031, de 08/09/2010. 

 
 

 A Presidente do Conselho de Graduação da Universidade Federal de São Carlos, no 

uso das atribuições que lhe conferem o Estatuto e o Regimento Geral desta Universidade, 

considerando o disposto na Resolução CoG nº 031, de 08/09/2010, em especial, o Anexo I que trata 

do Calendário do Processo Seletivo do Curso de Música – Licenciatura (Educação Musical), 

 
 

R E S O L V E, ad referendum do CoG: 

 
 
 

 Art. 1º.  Ficam estabelecidas as datas e procedimentos indicados no quadro a seguir, para 

divulgação dos resultados do processo seletivo para ingresso no ano de 2011 no Curso de Música – 

Licenciatura (Educação Musical), bem como de cada uma das chamadas sucessivas e respectivos 

prazos para matrícula, manifestação de interesse por vaga e confirmação obrigatória de matrícula, a 

saber: 

Data e Horário Evento / Procedimento 

11 de fevereiro 
16 horas 

Divulgação dos convocados para matrícula em 1ª chamada e 
da lista geral de classificação, exclusivamente pela Internet, 
no endereço eletrônico www.vunesp.com.br e no endereço 
eletrônico www.vestibular.ufscar.br. 

14 a 16 de fevereiro* 
*das 17 horas do dia 14, 
até as 17 horas do dia 

16 de fevereiro 

Manifestação de interesse pela vaga, dos candidatos 
relacionados da lista geral de classificação, exclusivamente 
pela Internet, no endereço eletrônico www.vunesp.com.br. 

15 e 16 de fevereiro 
das 9 às 11h30 e das 

14h30 às 17 horas 

Matrícula dos candidatos convocados na 1ª chamada, a ser 
realizada presencialmente pelo candidato ou por seu procurador 
legal, no Edifício de Aulas Teóricas – AT-7, área norte do campus 
de São Carlos. 
 

17 de fevereiro 
16 horas 

Divulgação da Lista de Espera contendo a relação de 
candidatos que tiverem manifestado interesse pela vaga. A 
divulgação desta lista será feita exclusivamente pela Internet, 
no endereço eletrônico www.vunesp.com.br e no endereço 
eletrônico www.vestibular.ufscar.br. 

 



 

Art. 2º. Este calendário passa a integrar o Anexo I da Resolução CoG nº 031, de 

08/09/2010, permanecendo inalteradas as demais disposições sobre esse processo seletivo. 

Art. 3º. Os horários a que se referem esta resolução observarão o horário oficial de 

Brasília – DF. 

Art. 4º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 
 

PROFA. DRA. EMÍLIA FREITAS DE LIMA 

Presidente do Conselho de Graduação 

18 de fevereiro 
16 horas 

Divulgação dos convocados para matrícula em 2ª chamada, 
exclusivamente pela Internet, no endereço eletrônico 
www.vunesp.com.br e no endereço eletrônico 
www.vestibular.ufscar.br. 

23 de fevereiro 
das 9 às 11h30 e das 

14h30 às 17 horas 

Matrícula dos candidatos convocados na 2ª chamada, a ser 
realizada presencialmente pelo candidato ou por seu procurador 
legal, no prédio da Divisão de Controle Acadêmico, área norte do 
campus de São Carlos. 
 

25 de fevereiro 
16 horas 

Divulgação dos convocados para matrícula em 3ª chamada, 
exclusivamente pela Internet, no endereço eletrônico 
www.vunesp.com.br e no endereço eletrônico 
www.vestibular.ufscar.br. 

01 de março 
das 9 às 11h30 e das 

14h30 às 17 horas 

Matrícula dos candidatos convocados na 3ª chamada, a ser 
realizada presencialmente pelo candidato ou por seu procurador 
legal, no prédio da Divisão de Controle Acadêmico, área norte do 
campus de São Carlos. 
 

10 de março 
16 horas 

Divulgação dos convocados para matrícula em 4ª chamada, 
exclusivamente pela Internet, no endereço eletrônico 
www.vunesp.com.br e no endereço eletrônico 
www.vestibular.ufscar.br. 

14 de março 
das 9 às 11h30 e das 

14h30 às 17 horas 

Matrícula dos candidatos convocados na 4ª chamada, a ser 
realizada presencialmente pelo candidato ou por seu procurador 
legal, no prédio da Divisão de Controle Acadêmico, área norte do 
campus de São Carlos. 
 

17 e 18 de março 
de acordo com o 
horário de aulas  

do curso 

Confirmação Obrigatória de Matrícula. A ser realizada 
presencialmente pelo candidato ou por seu procurador legal, junto 
à respectiva Coordenação de Curso. 
 

24 de março 
16 horas 

Divulgação dos convocados para matrícula em 5ª chamada, 
exclusivamente pela Internet, no endereço eletrônico 
www.vunesp.com.br e no endereço eletrônico 
www.vestibular.ufscar.br. 

29 de março 

Matrícula dos candidatos convocados na 5ª chamada, a ser 
realizada presencialmente pelo candidato ou por seu procurador 
legal, no prédio da Divisão de Controle Acadêmico, área norte do 
campus de São Carlos. 


