Universidade Federal de São Carlos
Pró-Reitoria de Graduação
Coordenadoria de Ingresso na Graduação

EDITAL PROGRAD Nº 006, DE 15 DE MARÇO DE 2022
Regulamento da seleção para ingresso em 20
2022 no Curso de Graduação
duação em Música – Licenciatura

ANEXO I
Calendário do Processo Seletivo do Curso de Música – Licenciatura
Datas

Horários*

21/3/2022

*

Evento / Atividade
Publicação do edital que regulamenta o Ingresso no Curso de Licenciatura em Música.

Período de inscrições para o processo seletivo.

01 a 19/4/2022

Até as
23h59min. do
dia 19/4/2022

01 a 19/4/2022

Até as
23h59min. do
dia 19/4/2022

Inscrições para o processo de Isenção do pagamento da taxa de inscrição, mediante
envio para a VUNESP, por meio de upload,, de declaração de carência socioeconômica,
acompanhada da documentação exigida no edital.

8/4/2022

18 horas

Divulgação da Relação de Candidatos Isentos do pagamento da taxa de inscrição.
Divulgação feita nas páginas www.ingresso.ufscar.br e www.vunesp.com.br

11 e 12/4/2022

Até as
23h59min. do
dia 12/4/2022

Período de recurso contra o indeferimento da solicitação de isenção de taxa de inscrição.

18/4/2022

10 horas

Divulgação do Resultado da análise dos recursos contra a solicitação de isenção da taxa
de inscrição. Feita exclusivamente pela internet no www.vunesp.com.br e no
www.ingresso.ufscar.br

20/4/2022

Horário
bancário

Vencimento do boleto bancário.

29/4/2022

18 horas

Divulgação da Convocação para as provas. Feita exclusivamente pela internet no
www.vunesp.com.br e no www.ingresso.ufscar.br

21 e 22/5/2022

Até as
23h59min. do
dia 22/5/2022

Data da Prova de Habilidades Musicais, a ser aplicada na plataforma específica.

7/6/2022

18 horas

Divulgação do Resultado Final: convocados para matrícula em Chamada
hamada Única

9/6/2022

Até as
23h59min. do
dia 9/6/2022

Matrícula da Chamada Única

Horário Oficial de Brasília – DF

Universidade Federal de São Carlos
Pró-Reitoria de Graduação
Coordenadoria de Ingresso na Graduação

EDITAL PROGRAD Nº 006, DE 15 DE MARÇO DE 2022
Regulamento da seleção para ingresso em 20
2022 no Curso de Graduação
duação em Música – Licenciatura

ANEXO II
Cronograma de Divulgação dos Resultados da Avaliação Socioeconômica
Datas

Horários*

Evento / Procedimento

Local

14/6/2022

A partir
das 18
horas

Resultado da análise socioeconômica (divulgação da
relação de Deferidos e Indeferidos) para os candidatos que
requereram matrícula na 1ª chamada

Exclusivamente pela Internet, nos
no
endereços eletrônicos
eletrônico www.ufscar.br e
www.ingresso.ufscar.br

16/6/2022

Das 8 às
23h59
horas

Interposição de recurso para candidatos que foram
indeferidos para ocupação da vaga no procedimento de
análise socioeconômica na 1ª chamada

A ser realizado virtualmente pelo
candidato no endereço eletrônico
indicado nas orientações da convocação.

Resultado da análise dos recursos – 1ª chamada

20/6/2022

A partir
das 18
horas

Exclusivamente pela Internet, nos
no
endereços eletrônicos
eletrônico www.ufscar.br e
www.ingresso.ufscar.br

Para todos os efeitos, os horários contidos neste calendário referem-se
referem ao horário oficial de Brasília – DF
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ANEXO III
Cronograma de Divulgação dos Resultados da Verificação da Autodeclaração de Raça/Cor
Datas

Horários

Evento / Procedimento

Local

14/6/2022

A partir
das 18
horas

Resultado da verificação da autodeclaração de raça/cor
(divulgação da relação de Deferidos e Indeferidos) para os
candidatos que requereram matrícula na 1ª chamada

Exclusivamente pela Internet, nos
no
endereços eletrônicos
eletrônico www.ufscar.br e
www.ingresso.ufscar.br

Das 8 às
23h59
horas

Interposição de recurso para candidatos que foram
indeferidos para ocupação da vaga no procedimento de
verificação da autodeclaração de raça/cor – 1ª chamada

A ser realizado virtualmente pelo
candidato no endereço eletrônico
indicado nas orientações da con
convocação.

A partir
das 18
horas

Resultado da análise dos recursos – 1ª chamada

Exclusivamente pela Internet, nos
no
endereços eletrônicos
eletrônico www.ufscar.br e
www.ingresso.ufscar.br

16/6/2022

20/6/2022

Para todos os efeitos, os horários contidos neste calendário referem-se
referem ao horário oficial de Brasília – DF
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ANEXO IV
Cronograma de Divulgação dos Resultados da Verificação Documental para Pessoas com
Deficiência
Datas

Horários

Evento / Procedimento

Local

14/6/2022

A partir
das 18
horas

Resultado da verificação documental para pessoas com
deficiência (divulgação da relação de Deferidos e Indeferidos)
para os candidatos que requereram matrícula na 1ª chamada

Exclusivamente pela Internet, nos
no
endereços eletrônicos
eletrônico
www.ufscar.br e
www.ingresso.ufscar.br

16/6/2022

Das 8 às
23h59
horas

Interposição de recurso para candidatos que foram
indeferidos para ocupação da vaga no procedimento de
verificação documental
ocumental para pessoas com deficiência – 1ª
chamada

A ser realizado virtualmente pelo
candidato no endereço eletrônico
indicado nas orientações da
convocação.

20/6/2022

A partir
das 18
horas

Resultado da análise dos recursos – 1ª chamada

Exclusivamente pela Internet, nos
no
endereços eletrônicos
eletrônico
www.ufscar.br e
www.ingresso.ufscar.br

Para todos os efeitos, os horários contidos neste calendário referem
referem-se
se ao horário oficial de Brasília – DF
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ANEXO V
Cronograma de Divulgação dos Resultados da Verificação Documental de Matrícula
Datas

Horários

Evento / Procedimento

Local

14/6/2022

A partir das
18 horas

Resultado da verificação documental de matrícula (divulgação da
relação de Deferidos e Indeferidos) para os candidatos que
requereram matrícula na 1ª chamada

Exclusivamente pela Internet, nos
no
endereços
s eletrônicos www.ufscar.br
e www.ingresso.ufscar.br

Interposição de recurso para candidatos que foram indeferidos
para ocupação da vaga no procedimento de verificação
documental de matrícula – 1ª chamada

A ser realizado virtualmente pelo
candidato no endereço eletrônico
indicado nas orientações da
convocação.

Resultado da análise dos recursos – 1ª chamada

Exclusivamente pela Internet, nos
no
endereços
s eletrônicos www.ufscar.br
e www.ingresso.ufscar.br

16/6/2022

20/6/2022

Das 8 às
23h59
horas

A partir das
18 horas

Para todos os efeitos, os horários contidos neste calendário referem
referem-se ao horário oficial de Brasília – DF

