
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 
Av. dos Estados, 5001 • Bairro Santa Terezinha • Santo André - SP 

CEP 09210-580 • Fone: (11) 3356-7284 

cursos.extensao@ufabc.edu.br 

 

 

EDITAL PROEC Nº 003/2018 – Encerramento 

 

Encerra o Processo Seletivo de alunos e alunas para 

ingresso na Escola Preparatória da UFABC 2018. 

 

 

A Universidade Federal do ABC - UFABC, por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - 

ProEC, no uso de suas atribuições legais, torna público o encerramento do processo de seleção 

destinado ao preenchimento de vagas da Escola Preparatória da UFABC, ano letivo de 2018. 

 

1. ATOS DO PROCESSO SELETIVO 

 

Ato Data 

Divulgação do Edital 08/01/2018 - no site da ProEC/UFABC 

Inscrições 29/01/2018 a 02/02/2018 - presencial  

Divulgação do local da prova 22/02/2018 - no site da ProEC/UFABC 

Prova classificatória 25/02/2018 - presencial 

Publicação do resultado preliminar 12/03/2018 - no site da ProEC/UFABC 

Apresentação de recurso 13 e 14/03/2018 - via e-mail 

Publicação do resultado final com a 1ª chamada 

para matrícula 
19/03/2018 - no site da ProEC/UFABC 

Matrícula 1ª chamada 20, 21 e 22/03/2018 - presencial 

Publicação da 2ª chamada para matrícula e 

Divulgação do resultado da 1ª  chamada 
26/03/2018 - no site da ProEC/UFABC 

Matrícula 2ª chamada 27 e 28/03/2018 - presencial 

Publicação 3ª chamada para matrícula e 

Divulgação do resultado da 2ª  chamada 
29/03/2018 - no site da ProEC/UFABC 

Matrícula 3ª chamada 02/04/2018 - presencial 

Início das aulas  03/04/2018 - presencial 

Publicação da 4ª chamada para matrícula* e 

Divulgação do resultado da 3ª  chamada 
04/04/2018 - no site da ProEC/UFABC 

Matrícula 4ª chamada 09/04/2018 - presencial 

Apresentação de justificativa de ausência na prova 10 a 20/04/2018 - via e-mail 

http://proec.ufabc.edu.br/cursos/escola-preparatoria-da-ufabc/selecao-alunos-epufabc-2018
http://proec.ufabc.edu.br/cursos/escola-preparatoria-da-ufabc/local-da-prova-relacao-de-salas-e-inscricoes-deferidas-e-indeferidas-selecao-alunos-epufabc-2018
http://proec.ufabc.edu.br/cursos/escola-preparatoria-da-ufabc/resultado-premiliminar-selecao-alunos-epufabc-2018
http://proec.ufabc.edu.br/cursos/escola-preparatoria-da-ufabc/resultado-final-selecao-alunos-epufabc-2018
http://proec.ufabc.edu.br/cursos/escola-preparatoria-da-ufabc/2-chamada-matricula-e-resultado-1-matricula-selecao-alunos-epufabc-2018
http://proec.ufabc.edu.br/cursos/escola-preparatoria-da-ufabc/3-chamada-matricula-e-resultado-2-matricula-selecao-alunos-epufabc-2018
http://proec.ufabc.edu.br/cursos/escola-preparatoria-da-ufabc/4-chamada-matricula-e-resultado-3-matricula-selecao-alunos-epufabc-2018
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Ato Data 

Publicação da 5ª chamada para matrícula* e 

Divulgação do resultado da 4ª  chamada 
12/04/2018 - no site da ProEC/UFABC 

Divulgação de Errata da 5ª chamada (referente ao 

dia da matrícula) 
13/04/2018 - no site da ProEC/UFABC 

Matrícula 5ª chamada 16/04/2018 - presencial 

Publicação da 6ª chamada para matrícula* e 

Divulgação do resultado da 5ª  chamada 
19/04/2018 - no site da ProEC/UFABC 

Matrícula 6ª chamada 23/04/2018 - presencial 

Publicação da 7ª chamada para matrícula* e 

Divulgação do resultado da 6ª  chamada 
04/05/2018 - no site da ProEC/UFABC 

Matrícula 7ª chamada 07/05/2018 - presencial 

Divulgação do resultado da 7ª  chamada 11/05/2018 - no site da ProEC/UFABC 

Encerramento do Processo Seletivo 11/05/2018 - no site da ProEC/UFABC 

*Chamada não programada: foram realizadas 4 (quatro) chamadas para matrícula além das 3 (três) 

previstas no cronograma do Edital. 

 

Santo André, 11 de maio de 2018. 

 

 

 

Leonardo José Steil 

Coordenador do Programa Escola Preparatória 

 

 

 

Evonir Albrecht 

Pró-reitor Adjunto de Extensão e Cultura 

http://proec.ufabc.edu.br/cursos/escola-preparatoria-da-ufabc/5-chamada-matricula-e-resultado-4-matricula-selecao-alunos-epufabc-2018
http://proec.ufabc.edu.br/images/editais-e-formularios/todos-os-editais/003-2018_Sel-EPUFABC/edital_003_2018_epufabc_alunos_5a_chamada_errata.pdf
http://proec.ufabc.edu.br/cursos/escola-preparatoria-da-ufabc/6-chamada-matricula-resultado-5-matricula-selecao-alunos-epufabc-2018
http://proec.ufabc.edu.br/cursos/escola-preparatoria-da-ufabc/7-chamada-matricula-resultado-6-matricula-selecao-alunos-epufabc-2018
http://proec.ufabc.edu.br/cursos/escola-preparatoria-da-ufabc/resultado-da-7-chamada-para-matricula-selecao-de-alunos-para-a-escola-preparatoria-da-ufabc-2018
http://proec.ufabc.edu.br/images/editais-e-formularios/todos-os-editais/003-2018_Sel-EPUFABC/edital_003_2018_epufabc_alunos.pdf

