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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

COORDENADORIA DE SELEÇÃO E PROGRAMAS ESPECIAIS 

Campus “Ministro Petrônio Portella” – Bairro Ininga 

CEP 64.049-550 – Teresina – Piauí – Brasil 

 

EDITAL Nº 48/2019-CSPE/PREG/UFPI, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2019 
A Universidade Federal do Piauí (UFPI), por meio da Coordenadoria de Seleção e Programas Especiais (CSPE), da 

Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PREG), torna pública  RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA relativo às possíveis 

chamadas referente ao Edital n. 12/2019 – UFPI, de 30 de setembro de 2019, para ingresso no curso de Licenciatura em 

Educação do Campo - LEDOC ofertado pela Universidade Federal do Piauí – UFPI, para o período letivo de 2019-2. 

 

1. CRONOGRAMA DE CONVOCAÇÕES 

A convocação dos classificados ocorrerá por meio de Edital publicado somente no endereço eletrônico da UFPI, 

www.ufpi.br e observará o cronograma a seguir: 

 

Nº PROCEDIMENTO 
PERÍODO 

(ano 2019) 
HORÁRIO LOCAL 

1 
Matrícula Institucional – 1ª Chamada  

 
26 e 27.11.19 

das 08h às 

12 e das 

14 às 17h 

 

 

Nas Coordenações dos Cursos 

da LEDOC da UFPI nas 

cidades de Teresina, Floriano, 

Picos e Bom Jesus  

2 

Apresentação de solicitação on line, por parte dos 

candidatos, para comprovação de situação 

socioeconômica (renda) e/ou comprovação de 

deficiência  

 

26 e 27.11.19 

Das 08h do dia 

22/11 até às 

23h59min do 

dia 25/11 

 

www.ufpi.br/cotaspraec  

 

3 

Análise, pela comissão responsável, das solicitações 

apresentadas para comprovação de situação 

socioeconômica (renda) e/ou comprovação de 

deficiência  

 

26 e 27.11.19 - 
- 

 

4 

Resultado das análises das solicitações apresentadas 

para comprovação de situação socioeconômica (renda) 

e/ou comprovação de deficiência  

 

26 e 27.11.19 - 
www.ufpi.br/cotaspraec  

 

5 

Apresentação de recurso on line por parte dos 

candidatos cujas solicitações de avaliação para 

comprovação de situação socioeconômica (renda) e/ou 

comprovação de deficiência foram indeferidas  

26 a 28.11.19  

 

Das 08h do dia 

22/11 às 

23h59min do 

dia 26/11 

 

www.ufpi.br/cotaspraec  

 

6 

Apresentação de recurso presencial por parte dos 

candidatos que compareceram e cujas solicitações de 

matrícula institucional foram indeferidas  

 

26 a 28.11.19 

 

das 08h às 12 e 

das 14h às 18h 

 

Coordenações de curso da 

LEDOC da UFPI nas cidades 

de Teresina, Floriano, Picos e 

Bom Jesus  

7 Análise dos recursos (item 6) 
29.11.19  

 
- - 

8 Análise dos recursos (item 5) 
02.12.19 

 
- 

Coordenações de curso da 

LEDOC da UFPI nas cidades 

de Teresina, Floriano, Picos e 

Bom Jesus 

9 Publicação do Edital de resultado dos recursos 
02.12.19 

 
- www.ufpi.br 

10 
Matrícula institucional dos candidatos com recursos 

deferidos 
05.12.19 

Das 08h às 

12:00:30h e das 

14h às 17:00h 

Coordenações dos cursos da 

LEDOC da UFPI, nas cidades 

http://www.ufpi.br/
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de Teresina, Floriano, Picos e 

Bom Jesus 

11 Matrícula curricular - convocados em 1ª Chamada  05 e 06.12.19 - 

On line (via portal do 

discente) ou Coordenações 

dos cursos da LEDOC da 

UFPI, nas cidades de 

Teresina, Floriano, Picos e 

Bom Jesus  

12 
Publicação do Edital de convocação para matrícula 

institucional - 2ª Chamada 
10.12.19 - www.ufpi.br 

13 Matrícula institucional – 2ª Chamada 16 e 17.12.19 

Das 08h às 

12:00:30h e das 

14h às 17:00h 

Coordenações dos cursos da 

LEDOC da UFPI, nas cidades 

de Teresina, Floriano, Picos e 

Bom Jesus 

14 

Apresentação de solicitação on line, por parte dos 

candidatos, para comprovação de situação 

socioeconômica (renda) e/ou comprovação de 

deficiência  

 

16 e 17.12.19 

Das 08h do dia 

22/11 até às 

23h59min do 

dia 25/11 

 

www.ufpi.br/cotaspraec  

 

15 

Análise, pela comissão responsável, das solicitações 

apresentadas para comprovação de situação 

socioeconômica (renda) e/ou comprovação de 

deficiência  

 

16 e 17.12.19 - 
- 

 

16 

Resultado das análises das solicitações apresentadas 

para comprovação de situação socioeconômica (renda) 

e/ou comprovação de deficiência  

 

16 e 17.12.19 - 
www.ufpi.br/cotaspraec  

 

17 

Apresentação de recurso on line por parte dos 

candidatos cujas solicitações de avaliação para 

comprovação de situação socioeconômica (renda) e/ou 

comprovação de deficiência foram indeferidas  

16 e 17.12.19 

Das 08h do dia 

22/11 às 

23h59min do 

dia 26/11 

 

www.ufpi.br/cotaspraec  

 

18 

Apresentação de recurso presencial por parte dos 

candidatos que compareceram e cujas solicitações 

de matrícula institucional foram indeferidas 

16 a 18.12.19 

das 08h às 12 e 

das 14h às 18h 

 

Coordenações de curso da 

LEDOC da UFPI nas cidades 

de Teresina, Floriano, Picos e 

Bom Jesus  

19 Análise dos recursos (item 17) 17.12.2019 - - 

20 Análise dos recursos (item 18) 18.12.2019 - 

Coordenações de curso da 

LEDOC da UFPI nas cidades 

de Teresina, Floriano, Picos e 

Bom Jesus 

21 Publicação do Edital de resultado dos recursos 18.12.19 - www.ufpi.br 

22 
Matrícula institucional dos candidatos com recursos 

deferidos 
18.12.19 

Das 08h às 

12:00:30h e das 

14h às 17:00h 

Coordenações dos cursos da 

LEDOC da UFPI, nas cidades 

de Teresina, Floriano, Picos e 

Bom Jesus 

23 Matrícula curricular – convocados 2ª chamada 18 e 19.12.19 - 

On line (via portal do 

discente) ou Coordenações 

dos cursos da LEDOC da 

UFPI, nas cidades de 

Teresina, Floriano, Picos e 

Bom Jesus 

24 
Publicação do Edital de convocação para matrícula 

institucional - 3ª Chamada 
20.12.1920 - www.ufpi.br 

25 Matrícula institucional – 3ª Chamada 06 e 07.01.20 

Das 08h às 

12:00:30h e das 

14h às 17:00h 

Coordenações dos 

cursos da LEDOC da 

UFPI, nas cidades de 

Teresina, Floriano, 
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Picos e Bom Jesus 

26 

Apresentação de solicitação on line, por parte dos 

candidatos, para comprovação de situação 

socioeconômica (renda) e/ou comprovação de 

deficiência  

 

06 e 07.01.20 

Das 08h do dia 

22/11 até às 

23h59min do 

dia 25/11 

 

www.ufpi.br/cotaspraec  

 

27 

Análise, pela comissão responsável, das solicitações 

apresentadas para comprovação de situação 

socioeconômica (renda) e/ou comprovação de 

deficiência  

 

06 e 07.01.20 - 
- 

 

28 

Resultado das análises das solicitações apresentadas 

para comprovação de situação socioeconômica (renda) 

e/ou comprovação de deficiência  

 

06 e 07.01.20 - 
www.ufpi.br/cotaspraec  

 

29 

Apresentação de recurso on line por parte dos 

candidatos cujas solicitações de avaliação para 

comprovação de situação socioeconômica (renda) e/ou 

comprovação de deficiência foram indeferidas  

06 e 07.01.20 

Das 08h do dia 

22/11 às 

23h59min do 

dia 26/11 

 

www.ufpi.br/cotaspraec  

 

30 

Apresentação de recurso presencial por parte dos 

candidatos que compareceram e cujas solicitações de 

matrícula institucional foram indeferidas 

06 a 08.01.20 

das 08h às 12 e 

das 14h às 18h 

 

Coordenações de curso da 

LEDOC da UFPI nas cidades 

de Teresina, Floriano, Picos e 

Bom Jesus  

31 Análise dos recursos (item 29) 08.01.20 - - 

32 Análise dos recursos (item 30) 09.01.20 - 

Coordenações de curso da 

LEDOC da UFPI nas cidades 

de Teresina, Floriano, Picos e 

Bom Jesus 

33 Publicação do Edital de resultado dos recursos 10.01.20 - www.ufpi.br 

34 
Matrícula institucional dos candidatos com recursos 

deferidos 
13.01.20 

Das 08h às 

12:00:30h e das 

14h às 17:00h 

Coordenações dos 

cursos da LEDOC da 

UFPI, nas cidades de 

Teresina, Floriano, 

Picos e Bom Jesus 

35 Matrícula curricular – convocados em 3ª chamada  13 e 14.01.20 - 

On line (via portal do 

discente) ou 

Coordenações dos 

cursos da LEDOC da 

UFPI, nas cidades de 

Teresina, Floriano, 

Picos e Bom Jesus) 

 

Os recursos presencial e/ou on line, de que trata este Edital, deverão ser apresentados através de formulário 

próprio devidamente preenchido, acompanhado da Certidão de indeferimento fornecido pela UFPI, bem como de cópia 

da documentação que justifica/fundamenta o pedido, quando houver. 

 

Teresina (PI), 22 de novembro de 2019. 

 

 

 

Profa. Dra. Adrianna de Alencar Setubal Santos 

Coordenadoria de Seleção e Programas Especiais – CSPE 

Pró-Reitoria de Ensino de Graduação - PREG 

 

 

 

 


