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ANEXO I – CRONOGRAMA (Retificado pelo Edital Complementar Nº 2) 
 

Para Indígenas e Quilombolas 
 

DATAS ATIVIDADES 

01 a 15/07/16 Inscrição ao Processo Seletivo 2016-2. 

15/07/16 
Último prazo para os candidatos quilombolas e indígenas entregarem ou enviarem a 
documentação necessária para a inscrição (ver itens 2.13 e 2.14 do Edital). 

20/07/16 
Último prazo para os candidatos conferirem os dados informados na inscrição e, se 
necessário, realizar a correção de dados. 

20/07/16 Divulgação preliminar das inscrições homologadas. 

21 e 22/07/16 Interposição de recurso contra a divulgação das inscrições homologadas. 

29/07/16 
Divulgação das respostas aos recursos contra a homologação das inscrições. 

Publicação final das inscrições homologadas. 

08/08/16 Publicação do resultado preliminar do Processo Seletivo 

09 e 10/08/16 Interposição de recurso contra o resultado preliminar do Processo Seletivo. 

11/08/16 

Divulgação das respostas dos recursos contra o resultado preliminar do Processo 
Seletivo. 

Divulgação do resultado final do Processo Seletivo 

Publicação da relação de candidatos convocados em primeira chamada para a reali-
zação da matrícula. 

15 e 16 17/08/16 Realização da matrícula da primeira chamada. (Retificado pelo Edital Complementar Nº 2) 

19/08/16 
Publicação da relação de candidatos convocados em segunda chamada para 
realização de matrícula. 

 22/08/16 Realização da matrícula da segunda chamada. 

24/08/16 
Publicação da relação de candidatos convocados em terceira chamada para 
realização de matrícula. 

26/08/16 Realização da matrícula da terceira chamada. 



Para os cursos de Licenciatura em Música 
 

DATAS ATIVIDADES 

01 a 15/07/16 Inscrição ao Processo Seletivo 2016-2. 

15/07/16 

Último prazo para os candidatos entregarem ou enviarem o Laudo Médico (ver item 
4 e subitens 4.5, 4.6 e 4.7 do Edital). 

Último prazo para os candidatos entregarem ou enviarem o laudo médico para 
solicitação de tempo adicional ou do requerimento de solicitação de condições 
especiais, acompanhados das respectivas documentações (ver item 5 do Edital). 

Último prazo para os candidatos quilombolas e indígenas entregarem ou enviarem a 
documentação necessária para a inscrição (ver itens 2.13 e 2.14 do Edital). 

Último prazo para os candidatos entregarem ou enviarem a documentação de renda 
para fins de desempate na última colocação (ver subitens 2.15.12 a 2.15.17 do 
Edital) – para os cursos de Licenciatura em Música. 

20/07/16 
Último prazo para os candidatos conferirem os dados informados na inscrição e, se 
necessário, realizar a correção de dados. 

20/07/16 

Divulgação preliminar das inscrições homologadas. 

Divulgação do resultado preliminar dos candidatos que entregaram laudo médico 
para solicitação de tempo adicional e o requerimento de condições especiais para 
realização das provas da VHCE. 

21 e 22/07/16 

Interposição de recurso contra a divulgação das inscrições homologadas. 

Interposição de recurso contra a divulgação do resultado preliminar dos candidatos 
que requereram tempo adicional e o requerimento de condições especiais para 
realização das provas. 

25/07/16 

Divulgação das respostas aos recursos contra o resultado preliminar dos candidatos 
que requereram tempo adicional e o requerimento de condições especiais para reali-
zação das provas. 

Convocação para perícia médica. 

26/07/16 Realização da perícia médica 

26/07/16 
Publicação do resultado preliminar contendo os nomes dos candidatos com inscrição 
homologada pela Junta Médica. 

27 e 28/07/16 
Interposição de recurso contra o resultado preliminar da homologação das inscrições 
pela Junta Médica. 

29/07/16 
Divulgação das respostas aos recursos contra a homologação das inscrições. 

Publicação final das inscrições homologadas. 

29/07/16 
Disponibilização do comunicado que informa o local das provas dos cursos que 
exigem VHCE. 

03/08/16 Realização das provas da VHCE. 

08/08/16 
Publicação do resultado preliminar do Processo Seletivo 

Divulgação das notas das provas da VHCE 

09 e 10/08/16 Interposição de recurso contra o resultado preliminar do Processo Seletivo. 

11/08/16 

Divulgação do resultado final do Processo Seletivo 

Publicação da relação de candidatos convocados em primeira chamada para a reali-
zação da matrícula. 



DATAS ATIVIDADES 

15 e 16 17/08/16 Realização da matrícula da primeira chamada. (Retificado pelo Edital Complementar Nº 2) 

19/08/16 
Publicação da relação de candidatos convocados em segunda chamada para 
realização de matrícula. 

 22/08/16 Realização da matrícula da segunda chamada. 

24/08/16 
Publicação da relação de candidatos convocados em terceira chamada para 
realização de matrícula. 

26/08/16 Realização da matrícula da terceira chamada. 

 


