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ERRATA - Chamada Pública para Surdos(as), Transexuais ou Travestis, Refugiados(as) 

ou Solicitantes de Refúgio 

 

Altera as datas da Chamada Pública para completar 

vagas ociosas de alunos e alunas das categorias 

Surdos(as), Transexuais ou Travestis, Refugiados(as) 

ou Solicitantes de Refúgio para ingresso na Escola 

Preparatória da UFABC 2018. 

 

 

1. DO CRONOGRAMA 

Onde se lê: 

Ação Data 

Inscrições no Campus Santo André 23/04/2018, das 9h às 12h e das 14h às 17h  

Publicação do resultado preliminar 
24/04/2018, a partir das 17h em 

http://proec.ufabc.edu.br 

Apresentação de recurso 25/04/2018 

Publicação do resultado final 
26/04/2018, a partir das 17h em 

http://proec.ufabc.edu.br 

Início das aulas  27/04/2018 

 

Leia-se: 

Ação Data 

Inscrições no Campus Santo André 16/04/2018, das 9h às 12h e das 14h às 17h  

Publicação do resultado preliminar 
17/04/2018, a partir das 17h em 

http://proec.ufabc.edu.br 

Apresentação de recurso 18/04/2018 

Publicação do resultado final 
19/04/2018, a partir das 17h em 

http://proec.ufabc.edu.br 

Início das aulas  20/04/2018 

 

 

2. DA INSCRIÇÃO  

Onde se lê: 

6.2. As inscrições serão realizadas exclusivamente na forma presencial, no Campus Santo André da 

UFABC (Avenida dos Estados, 5001, Santo André - SP), no dia 23 de abril de 2018, das 9h às 12h e 

das 14h às 17h. 

http://proec.ufabc.edu.br/
http://proec.ufabc.edu.br/
http://proec.ufabc.edu.br/
http://proec.ufabc.edu.br/
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Leia-se: 

6.2. As inscrições serão realizadas exclusivamente na forma presencial, no Campus Santo 

André da UFABC (Avenida dos Estados, 5001, Santo André - SP), no dia 16 de abril de 

2018, das 9h às 12h e das 14h às 17h. 

 

3. DO RESULTADO DA CHAMADA PÚBLICA 

Onde se lê: 

8.1.  O resultado preliminar do processo seletivo será publicado a partir das 17h do dia 24 de abril de 

2018 em http://proec.ufabc.edu.br. 

 

8.2. O prazo para apresentação de recurso contra o resultado preliminar será de 25 de abril de 2018. 

8.2.1. O(A) candidato(a) que desejar, deverá enviar o recurso por e-mail, no corpo da 

mensagem, para cursos.extensao@ufabc.edu.br. É obrigatório que o assunto contenha os dizeres: 

“EPUFABC 2018 Recurso Nome do(a) candidato(a)”. 

 

8.3. O resultado final será publicado a partir das 17h do dia 26 de abril de 2018, após análise de 

eventuais recursos apresentados por candidatos(as). 

 

Leia-se: 

8.1.  O resultado preliminar do processo seletivo será publicado a partir das 17h do dia 17 de 

abril de 2018 em http://proec.ufabc.edu.br. 

 

8.2. O prazo para apresentação de recurso contra o resultado preliminar será de 18 de abril 

de 2018. 

8.2.1. O(A) candidato(a) que desejar, deverá enviar o recurso por e-mail, no corpo da 

mensagem, para cursos.extensao@ufabc.edu.br. É obrigatório que o assunto contenha os 

dizeres: “EPUFABC 2018 Recurso Nome do(a) candidato(a)”. 

 

8.3. O resultado final será publicado a partir das 17h do dia 19 de abril de 2018, após 

análise de eventuais recursos apresentados por candidatos(as). 

 

Santo André, 13 de abril de 2018. 

 

Leonardo José Steil 

Coordenador do Programa Escola Preparatória 

 

 

Evonir Albrecht 

Pró-reitor Adjunto de Extensão e Cultura 


