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ADITAMENTO Nº 03/2017-PREG/UFPI, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2017. 

 
ADITAMENTO AO EDITAL Nº 76/2016-PREG/UFPI, RELATIVO AO PREENCHIMENTO DE VAGAS COM 

REINGRESSO PARA O PERÍODO 2017.1 
 

A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PREG), da Universidade Federal do Piauí (UFPI), em virtude de 

férias docentes, impossibilitando a análise de processos pelos Colegiados de Curso, retifica datas do cronograma 

contido no item 5 no Edital Nº 76/2016-PREG, de 23/12/2016, relativo ao preenchimento de vagas com reingresso 

para o período letivo 2017.1, conforme segue: 

 
Onde lê-se: 
 
5. DO CRONOGRAMA 
 

DATA/PERÍODO ATIVIDADE 

06 a 17/02/2017 
Os Colegiados dos Cursos analisam e julgam as solicitações de reingresso, tendo por 
base os critérios definidos por este Edital 

20/02/2017 
Envio do relatório pelos Colegiados de Cursos à Pró-Reitoria de Ensino de Graduação 
com a relação dos pleitos submetidos a julgamento em ordem decrescente de 
classificação 

21/02 a 06/03/2017 
Checagem dos procedimentos estabelecidos por este Edital pela Pró-Reitoria de 
Ensino de Graduação 

07/03/2017 
Publicação do Edital com o resultado da segunda etapa do processo seletivo pela Pró-
Reitoria de Ensino de Graduação 

08/03/2017 
Período de interposição de recursos da segunda etapa do processo seletivo à Câmara 
de Ensino de Graduação  

09 e 10/03/2017 
Recebimento, Organização e Encaminhamento dos recursos da segunda etapa do 
processo seletivo à Câmara de Ensino de Graduação 

13/03/2017 Análise dos recursos da segunda etapa pela Câmara de Ensino de Graduação 

14/03/2017 
Divulgação do Resultado da Interposição de Recursos da segunda etapa do processo 
seletivo 

15/03/2017 
Pró-Reitoria de Ensino de Graduação envia os processos deferidos no processo 
seletivo para a DAA 

16/03/2017 
DAA encaminha os pedidos deferidos para assinatura do termo de compromisso na 
Coordenação do Curso  

17 a 21/03/2017 
Alunos comparecem à Coordenação de Curso para a assinatura do termo de 
compromisso 

22/03/2017 
Coordenação do Curso devolve a DAA os processos com o termo de compromisso 
assinado pelo aluno em conjunto com a coordenação 

A partir de 23/03/2017 DAA revalida a matrícula do reingressante 
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Leia-se: 
 
5. DO CRONOGRAMA 
 

DATA/PERÍODO ATIVIDADE 

01 e 02/03/2017 
Os Colegiados dos Cursos analisam e julgam as solicitações de reingresso, tendo por 
base os critérios definidos por este Edital 

03/03/2017 
Envio do relatório pelos Colegiados de Cursos à Pró-Reitoria de Ensino de Graduação 
com a relação dos pleitos submetidos a julgamento em ordem decrescente de 
classificação 

06 a 09/03/2017 
Checagem dos procedimentos estabelecidos por este Edital pela Pró-Reitoria de 
Ensino de Graduação 

10/03/2017 
Publicação do Edital com o resultado da segunda etapa do processo seletivo pela Pró-
Reitoria de Ensino de Graduação 

13/03/2017 
Período de interposição de recursos da segunda etapa do processo seletivo à Câmara 
de Ensino de Graduação  

14 e 15/03/2017 
Recebimento, Organização e Encaminhamento dos recursos da segunda etapa do 
processo seletivo à Câmara de Ensino de Graduação 

16/03/2017 Análise dos recursos da segunda etapa pela Câmara de Ensino de Graduação 

17/03/2017 
Divulgação do Resultado da Interposição de Recursos da segunda etapa do processo 
seletivo 

20/03/2017 
Pró-Reitoria de Ensino de Graduação envia os processos deferidos no processo 
seletivo para a DAA 

21/03/2017 
DAA encaminha os pedidos deferidos para assinatura do termo de compromisso na 
Coordenação do Curso  

22 e 23/03/2017 
Alunos comparecem à Coordenação de Curso para a assinatura do termo de 
compromisso 

24/03/2017 
Coordenação do Curso devolve a DAA os processos com o termo de compromisso 
assinado pelo aluno em conjunto com a coordenação 

A partir de 27/03/2017 DAA revalida a matrícula do reingressante 

  

 
 

Profa. Dra. Maria do Socorro Leal Lopes 
Pró-Reitora de Ensino de Graduação 

 


