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

EDITAL Nº 008,
00 DE 24 DE MARÇO DE 2017.
Retifica os Anexos I e II do Edital Prograd nº 002, de 19/01/2017, regulamento
da seleção para ingresso em 2017 nos cursos de graduação presenciais
A Pró-Reitoria
Reitoria de Graduação torna pública a retificação dos procedimentos previstos no item
21.2 do Edital ProGrad nº 002, de 19/01/2017, referentes à 4ª chamada da seleção para ingresso em
2017 nos cursos de graduação presenciais da UFSCar, suprimindo a convocação de candidatos
“suplentes” para a 4ª chamada e acrescentando a divulgação da 5ª e 6ª chamadas ao Calendár
Calendário de
Chamadas e Matrículas contido no Anexo I, da seguinte forma:
1. No calendário contido no Anexo I do referido edital, onde se lê:
Divulgação dos resultados da 4ª Chamada,, exclusivamente pela Internet, para
consulta por meio do Portal da UFSCar, no endereço www.ufscar.br, com utilização
18 horas
exclusiva das Listagens de Candidatos que tenham comparecido para
Manifestação Presencial de Interesse por vaga na 3ª chamada e que não foram
fo
convocados para matrícula
Matrícula dos convocados em 4ª Chamada.. A ser realizada presencialmente pelo
29 de março de Das 14h30min.
candidato ou por seu procurador legal, junto ao endereço do campus do curso para o
2017
às 16h00min.
qual foi convocado
Matrícula de candidatos “suplentes”, eventualmente convocados após o
30 de março de Das 14h30min. encerramento do prazo para matrícula dos convocados como “titulares” na 4ª
2017
às 16h00min.
chamada. A ser realizada presencialmente pelo candidato ou por seu procurador legal,
junto ao endereço do campus do curso para o qual foi convocado
Para todos os efeitos, os horários contidos neste calendário referem-se
referem se ao horário oficial de Brasília – DF
27 de março de
2017

Leia-se:
Divulgação dos resultados da 4ª Chamada,
Chamada, exclusivamente pela Internet, para
consulta por meio do Portal da UFSCar, no endereço www.ufscar.br, com utilização
exclusiva das Listagens de Candidatos que tenham comparecido para
27 de março de
18 horas
Manifestação Presencial de Interesse por vaga na 3ª chamada e que não foram
2017
convocados para matrícula, acrescida,
acrescida, quando for o caso, da relação de
candidatos que permaneceram em Lista de Espera,
Espera para dar cumprimento às
convocações para o preenchimento da reserva
reserva de vagas da Lei nº 12.711/2012
Matrícula dos convocados em 4ª Chamada
Chamada.. A ser realizada presencialmente pelo
29 de março de Das 14h30min.
candidato ou por seu procurador legal, junto ao endereço do campus do curso para o
2017
às 16h00min.
qual foi convocado
Divulgação dos resultados da 5ª Chamada,
Chamada, exclusivamente pela Internet, para
consulta por meio do Portal da UFSCar, no endereço www.ufscar.br, com utilização
exclusiva das Listagens de Candidatos que tenham comparecido para
03 de abril de
18 horas
Manifestação Presencial de Interesse por vaga na 3ª chamada e que não foram
2017
convocados para matrícula, acrescida, quando for o caso, da relação de
candidatos que permaneceram em Lista de Espera, para dar cumprimento às
convocações para o p
preenchimento
reenchimento da reserva de vagas d
da Lei nº 12.711/2012
Matrícula dos convocados em 5ª Chamada
Chamada.. A ser realizada presencialmente pelo
05 de abril de
Das 14h30min.
candidato ou por seu procurador legal, junto ao endereço do campus do curso para o
2017
às 16h00min.
qual foi convocado
Divulgação dos resultados da 6ª Chamada,
Chamada, exclusivamente pela Internet, para
consulta por meio do Portal da UFSCar, no endereço www.ufscar.br, com utilização
exclusiva das Listagens de Candidatos que tenham comparecido para
7 de abril de
18 horas
Manifestação Presencial de Interesse por vaga na 3ª chamada e que não foram
2017
convocados para matrícula, acrescida, quando for o caso, da relação de
candidatos que permaneceram em Lista de Espera, para dar cumprimento às
convocações para
p
o preenchimento da reserva de vagas da Lei nº 12.711/2012
Matrícula dos convocados em 6ª Chamada.. A ser realizada presencialmente pelo
10 de abril de
Das 14h30min.
candidato ou por seu procurador legal, junto ao endereço do campus do curso para o
2017
às 16h00min.
qual foi convocado
Para todos os efeitos, os horários contidos neste calendário referem-se
referem se ao horário oficial de Brasília – DF
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2. Em consequência das alterações explicitadas no item 1 deste edital, ficam acrescidas ao
Anexo II do Edital ProGrad nº 002, de 19/01/2017, as seguintes datas, horários e
procedimentos:
13 de
abril de
2017

16 horas

Resultado da análise socioeconômica
(divulgação da relação de Deferidos e
Indeferidos)
para
os
candidatos
que
requereram matrícula na 5ª e na 6ª chamadas

Exclusivamente
pela
endereço
www.ingresso.ufscar.br

Internet,
no
eletrônico

18 de
abril de
2017

Das 14 às
16 horas

Interposição de recurso para candidatos que
foram indeferidos para ocupação da vaga no
procedimento de análise socioeconômica – 5ª e
6ª chamada
chamadas

a) São Carlos: Auditório 3 da BCo – Biblioteca
Comunitária, área norte do campus;
b) Sorocaba: Prédio do DeACE;
c) Araras: Prédio do DeACE
DeACE-Ar, sala do
Serviço Social, ao lado do prédio Central;
d) Lagoa do Sino: Bloco 2, sala 5 da Seção
de Assuntos Comunitários e Estudantis
EstudantisSeACE.

24 de
abril de
2017

16 horas

Resultado da análise dos recursos – 5ª e 6ª
chamadas

Exclusivamente
pela
endereço
www.ingresso.ufscar.br

Internet,
no
eletrônico

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

São Carlos, 24 de março de 2017.

Prof. Dr. Ademir Donizeti Caldeira
Pró-Reitor de Graduação

