MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
Campus “Ministro Petrônio Portella” – Bairro Ininga
CEP 64.049-550 – Teresina – Piauí – Brasil
EDITAL Nº 01/2014-PREG/UFPI, DE 02 DE JANEIRO DE 2014.
CRONOGRAMA RELATIVO AO PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NOS CURSOS DE
GRADUAÇÃO NA MODALIDADE PRESENCIAL
1º Semestre de 2014
A PRÓ-REITORA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI, no uso de suas
atribuições, considerando o Edital nº 13 - MEC/Sesu, de 27 de dezembro de 2013 e o Edital nº 20/2013 – UFPI, de 20 de
dezembro de 2013, no item 3.1.3, visando assegurar os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa aos candidatos egressos
de escolas públicas, que optaram em concorrer às vagas destinadas ao critério de renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um
vírgula cinco) salário mínimo per capita que, mesmo tendo comparecido no dia e horário previstos para efetivação da matrícula
institucional, não obtiveram êxito em concretizá-la por não apresentar documentação completa, publica o cronograma de
recursos a seguir:
1. PRIMEIRA CHAMADA
EVENTO
Resultado primeira chamada Sisu – 2014.1
Matrícula Institucional
Apresentação de recurso por parte dos candidatos que compareceram e não apresentaram
documentação completa conforme determina o Edital Nº 20/2013 – UFPI, item 3.1.3 (renda familiar
bruta igual ou inferior a 1,5 [um vírgula cinco] salário mínimo per capita)
Análise dos recursos
Publicação do Edital de resultado dos recursos
Matrícula dos candidatos com recurso deferido
2. SEGUNDA CHAMADA
EVENTO
Resultado segunda chamada Sisu – 2014.1
Matrícula Institucional
Apresentação de recurso por parte dos candidatos que compareceram e não apresentaram
documentação completa conforme determina o Edital Nº 20/2013 – UFPI, item 3.1.3 (renda familiar
bruta igual ou inferior a 1,5 [um vírgula cinco] salário mínimo per capita)
Análise dos recursos
Publicação do Edital de resultado dos recursos
Matrícula dos candidatos com recurso deferido
Último dia para o candidato manifestar interesse em participar da Lista de Espera do Sisu – 2014.1

DATAS DE
REALIZAÇÃO
13/01/2014
17, 20 e 21/01/2014
17, 20,21 e 22/01/2014
17 a 22/01/2014
23/01/2014
24/01/2014

DATAS DE
REALIZAÇÃO
27/01/2014
31/01, 03 e 04/02/2014
31/01, 03, 04 e
05/02/2014
31/01 a 05/02/2014
06/02/2014
07/02/2014
07/02/2014

O recurso de que trata este Edital deverá ser apresentado através de formulário próprio devidamente preenchido,
acompanhado da Certidão de indeferimento de Matricula Institucional fornecido pela UFPI, bem como de cópia da
documentação que justifica/fundamenta o pedido.
Teresina (PI), 02 de janeiro de 2014.

