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ADENDO 02/2017 ao Edital 060/2017 PROGRAD/DERCA 

SELEÇÃO INGRESSO E REINGRESSO - 1º SEMESTRE DE 2018 

 A Pró-Reitoria de Graduação e o Departamento de Registro e Controle Acadêmico 

tornam pública a prorrogação do prazo de inscrições à seleção do Edital 060/2017 

PROGRAD/DERCA – Ingresso/Reingresso 1º/2018, em face de demandas administrativas 

relatando dificuldades na entrega da documentação referente ao processo seletivo. 

Adaptam-se, portando, demais prazos, conforme segue.  
 

 

1 CRONOGRAMA  

DATA EVENTO 

05 a 20 de outubro de 2017 
Período de inscrições e postagem/entrega de documentos para seleção, 
conforme a Parte Específica do Curso de inscrição do candidato. 

20 de outubro de 2017 

Data-limite para efetuar o pagamento da taxa de inscrição e 
entregar/enviar ao Curso todos os documentos necessários à seleção, 
atentando para a forma de entrega prevista na Parte Específica do Curso 
de inscrição, horário bancário e dos Correios/Secretaria/Coordenação.  

07 de dezembro de 2017 
Data-limite para os cursos enviarem ao DERCA a relação de classificados e 
suplentes com a respectiva documentação comprobatória da modalidade de 
inscrição. 

19 de dezembro de 2017 
Publicação pelo DERCA da lista com os nomes dos classificados na 
seleção de cada curso. 

20 e 21 de dezembro de 2017 
Período para interposição de recurso administrativo ao resultado da seleção, 
conforme orientações do item 9 do Edital 060/2017.  

03 de fevereiro de 2018, 
sábado 

Data-limite para publicação pelo DERCA do Resultado Final, após 
avaliação dos recursos administrativos interpostos pelos candidatos. 

20 a 22 de fevereiro de 2018 
Período para os candidatos classificados solicitarem a confirmação de vaga via 
web e entregarem documentos pessoais no DERCA ou nos campi de 

aprovação, em horário de expediente. 

27 e 28 de fevereiro de 2018 Período para matrícula em disciplinas na Coordenação do Curso. 

Conforme o Calendário 
Acadêmico 2018 

Início das aulas do 1º semestre letivo de 2018. 

 

Santa Maria, 17 de outubro de 2017. 
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