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A PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, 

retifica o Edital Nº 013 de de 16 de abril de 2021 processo seletivo graduação presencial 1º e 2º 

semestres de 2021 da UFRPE, nos seguintes termos: 

 

Onde se lê: (...)  

 

ANEXO III – CRONOGRAMA DE CADASTRAMENTO CHAMADA REGULAR E LISTA DE 

ESPERA 2021 - UFRPE EDITAL 013/2021 

 

Leia-se: (...)  

 

ANEXO III – CRONOGRAMA RETIFICADO DE CADASTRAMENTO CHAMADA REGULAR 

E LISTA DE ESPERA 2021 - UFRPE EDITAL 014/2021 

 

UFRPE 

DATA/HORA EVENTO 

A partir das 18h do dia 

16/04/2021 

Publicação pela UFRPE da relação dos convocados na CHAMADA 

REGULAR.  Página da UFRPE (www.ufrpe.br ) 

Das 00h do dia 19/04 

até às 23h59min do dia 

20/04/2021 

Período para envio eletrônico da documentação exigida para 

cadastramento, por meio do site  ww3.ufrpe.br/moodle, para candidatos 

convocados na CHAMADA REGULAR. 

Das 14h até às 

23h59min do dia 

21/04/2021 

Período para verificação, pelo candidato, do resultado da etapa de análise 

documental (referente a CHAMADA REGULAR), através do link:  

ww3.ufrpe.br/moodle.  

Das 00h às 23h59min 

do dia 22/04/2021 

Período para retificação ou solicitação de cadastramento para retardatários 

com envio eletrônico da documentação exigida, por meio do site 

ww3.ufrpe.br/moodle, para candidatos convocados na CHAMADA 

REGULAR. 

Das 14h até às 

23h59min do dia 

26/04/2021 

Período para verificação, pelo candidato, do resultado da etapa de análise 

documental após prazo de retificação e retardatários (referente a 

CHAMADA REGULAR), através do link:  ww3.ufrpe.br/moodle. 

http://www.ufape.edu.br/
http://ww3.ufrpe.br/moodle
http://ww3.ufrpe.br/moodle
http://ww3.ufrpe.br/moodle
http://ww3.ufrpe.br/moodle


26/04/2021 Processamento de dados. 

Até às 18h do dia 

30/04/2021 

Publicação pela UFRPE da relação dos convocados na PRIMEIRA 

CHAMADA DA LISTA DE ESPERA.  Página da UFRPE (www.ufrpe.br 

). 

Das 00h do dia 03/05 

até às 23h59min do dia 

04/05/2021 

Período para envio eletrônico da documentação exigida para 

cadastramento, por meio do site  ww3.ufrpe.br/moodle, para candidatos 

convocados na PRIMEIRA CHAMADA DA LISTA DE ESPERA. 

Das 14h até às 

23h59min do dia 

07/05/2021 

Período para verificação, pelo candidato, do resultado da etapa de análise 

documental (referente a PRIMEIRA CHAMADA DA LISTA DE 

ESPERA), através do link:  ww3.ufrpe.br/moodle.  

Das 00h às 23h59min 

do dia 10/05/2021 

Período para retificação ou solicitação de cadastramento para retardatários 

com envio eletrônico da documentação exigida, por meio do site 

ww3.ufrpe.br/moodle, para candidatos convocados na PRIMEIRA 

CHAMADA DA LISTA DE ESPERA. 

Das 14h até às 

23h59min do dia 

12/05/2021 

Período para verificação, pelo candidato, do resultado da etapa de análise 

documental após prazo de retificação e retardatários (referente a 

PRIMEIRA CHAMADA DA LISTA DE ESPERA), através do link: 

ww3.ufrpe.br/moodle. 

13/05/2021 Processamento de dados. 

Até às 18h do dia 

21/05/2021 

Publicação pela UFRPE da relação dos convocados na SEGUNDA 

CHAMADA DA LISTA DE ESPERA.  Página da UFRPE 

(www.ufrpe.br). 

Das 00h dia 24/05 até às 

23h59min do dia 

25/05/2021 

Período para envio eletrônico da documentação exigida para 

cadastramento, por meio do site ww3.ufrpe.br/moodle, para candidatos 

convocados na SEGUNDA CHAMADA DA LISTA DE ESPERA. 

Das 14h até às 

23h59min do dia 

26/05/2021 

Período para verificação, pelo candidato, do resultado da etapa de análise 

documental (referente a SEGUNDA CHAMADA DA LISTA DE 

ESPERA), através do link:  ww3.ufrpe.br/moodle.  

Das 00h às 23h59min 

do dia 27/05/2021 

Período para retificação ou solicitação de cadastramento para retardatários 

com envio eletrônico da documentação exigida, por meio do site 

ww3.ufrpe.br/moodle, para candidatos convocados na SEGUNDA 

CHAMADA DA LISTA DE ESPERA. 

28/05/2021 Processamento de dados. 

Das 14h até às 

23h59min do dia 

31/05/2021 

Período para verificação, pelo candidato, do resultado da etapa de análise 

documental (referente a SEGUNDA CHAMADA DA LISTA DE 

ESPERA), através do link:  ww3.ufrpe.br/moodle.  

Até às 18h do dia 

02/06/2021 

Divulgação de lista preliminar contendo os nomes dos candidatos que 

foram selecionados para ocupar vagas (cadastros efetivados) e com os que 

foram incluídos no cadastro de reserva (suplentes), para o primeiro e 

segundo semestre letivo de 2021. Página da UFRPE (www.ufrpe.br ). 

http://www.ufape.edu.br/
http://www.ufape.edu.br/
http://ww3.ufrpe.br/moodle
http://ww3.ufrpe.br/moodle
http://ww3.ufrpe.br/moodle
http://ww3.ufrpe.br/moodle
http://www.ufape.edu.br/
http://ww3.ufrpe.br/moodle
http://ww3.ufrpe.br/moodle
http://ww3.ufrpe.br/moodle
http://ww3.ufrpe.br/moodle
http://www.ufape.edu.br/


10 a 14/01/2022 
Confirmação de vínculo com o curso para ingressantes em 2021.1, através 

de formulário eletrônico disponível em . 

Até às 18h do dia 

26/01/2022 

Divulgação de lista com nomes dos ingressantes para o primeiro e segundo 

semestre letivo de 2021 em www.drca.ufrpe.br  . 

01/02/2022 Previsão para início de aulas do semestre 2021.1. 

21 a 25/05/2022 
Confirmação de vínculo com o curso para ingressantes em 2021.2, através 

de formulário eletrônico disponível em www.drca.ufrpe.br  

Até às 18h do dia 

10/06/2022 

Divulgação de lista com nomes dos ingressantes para o segundo semestre 

letivo de 2021 em www.ufrpe.br . 

14/06/2022 Previsão para início de aulas do semestre 2021.2. 

 

 

Marcelo Brito Carneiro Leão 

Reitor 

 
Maria do Socorro de Lima Oliveira 

    Pró-Reitora de Ensino de Graduação 

http://www.ufape.edu.br/
http://www.ufape.edu.br/
http://www.ufape.edu.br/

