
CRONOGRAMAS 

 

EDITAIS DE ALUNO(A) ESPECIAL  

2018/1 

19/01 (sexta) Divulgação de Edital de vagas para aluno(a) especial 
19 e 20/02 
(segunda e 
terça) 

Período de Inscrição ao Processo seletivo. 

21/02 (quarta) Homologação das inscrições ao Processo Seletivo na página do 
Programa. 

22 e 23/02 
(quinta e sexta) 

Período de interposição de recursos às inscrições. 

26/02 
(segunda) 

Resultado dos recursos e homologação final das inscrições. 

05/03 
(segunda) 

Resultado Preliminar do Processo Seletivo. 

06 e 07/03 
(terça e quarta) 

Acesso à planilha de avaliação do currículo/justificativa e 
interposição de recursos. 

08/03 (quinta) Divulgação do resultado dos recursos e do resultado final do 
Processo Seletivo. 

09/03 (sexta) Período de matrícula dos alunos(as) especiais selecionados. 
12/03 
(segunda) 

Início das aulas 2018-1 

 

2018/2 

27/06 (quarta) Divulgação de Edital de vagas para aluno(a) especial 
27 e 30/07 
(sexta e 
segunda) 

Período de Inscrição ao Processo seletivo. 

31/07 (terça) Homologação das inscrições ao Processo Seletivo na página do 
Programa. 

01 e 02/08 
(quarta e 
quinta) 

Período de interposição de recursos às inscrições. 

03/08 (sexta) Resultado dos recursos e homologação final das inscrições. 
08/08 (quarta) Resultado Preliminar do Processo Seletivo. 
09 e 10/08 
(quinta e sexta) 

Acesso à planilha de avaliação do currículo/justificativa e 
interposição de recursos. 

13/08 
(segunda) 

Divulgação do resultado dos recursos e do resultado final do 
Processo Seletivo. 

14/08 (terça) Período de matrícula dos alunos(as) especiais selecionados. 
15/08 (quarta) Início das aulas 2018-2 
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08/05 (terça) Divulgação de Edital de Seleção para Bolsista - PNPD/CAPES 

11 a 15/06 
(segunda a 
sexta)  

Período de Inscrição. 

18/06 (segunda) Homologação das inscrições na página do Programa. 

19 e 20/06 
(terça e quarta)  

Período de interposição de recursos às inscrições. 

21/06 (quinta) Resultado dos recursos e homologação final das inscrições. 

26/06 (terça) Resultado Preliminar da Seleção. 

27 e 28/06 
(quarta e quinta) 

Acesso à planilha de avaliação e interposição de recursos. 

29/06 (sexta) Divulgação do resultado dos recursos e do resultado final da 
Seleção. 

 




