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EDITAL Nº 46/2019 - PROGRAD 

PROCESSO SELETIVO ESPECÍFICO PARA INGRESSO NO CURSOS DE PEDAGOGIA 

(LICENCIATURA) NO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA 

 

ADENDO 01 

 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE (UFAC), por meio da Pró-Reitoria de Graduação 

(Prograd), no uso de suas atribuições legais e tendo em vista as disposições contidas no Regimento 

Geral da Ufac, torna público o Adendo 01 ao Edital nº 46/2019 – Prograd, que acrescenta ao Anexo I 

- Cronograma de Inscrição, Seleção e Matrículas, as datas do resultado das inscrições deferidas e de 

recursos contra as inscrições indeferidas, passando a ter a seguinte redação: 

ANEXO I – CRONOGRAMA DE INSCRIÇÃO, SELEÇÃO E MATRÍCULAS 

ATIVIDADE DATA LOCAL 

Publicação do edital de processo seletivo 22 de novembro 2019 Somente pelo endereço eletrônico www.ufac.br 

Inscrições no processo seletivo 02 a 13 de dezembro de 2019 Somente pelo endereço eletrônico www.ufac.br 

Resultado dos pedidos de atendimento 

especial e de Inscrições Deferidas 
06 de janeiro de 2020 Somente pelo endereço eletrônico www.ufac.br 

Prazo para interposição de recursos contra 

o indeferimento de pedido de atendimento 

especial e de Inscrições Indeferidas 

07 de janeiro de 2020 
Somente pelo endereço eletrônico 

https://sistemas2.ufac.br/recursos 

Resultado dos recursos contra o 

indeferimento de pedido de atendimento 

especial e Divulgação dos locais de provas 

10 de janeiro de 2020 Somente pelo endereço eletrônico www.ufac.br 

Realização da prova objetiva e redação 19 de janeiro de 2020 No município de Sena Madureira-AC. 

Divulgação do gabarito preliminar 21 de janeiro de 2020 Somente pelo endereço eletrônico www.ufac.br 

Prazo para interposição de recursos contra 

o gabarito preliminar 
22 de janeiro de 2020 

Somente pelo endereço eletrônico 

https://sistemas2.ufac.br/recursos 

Divulgação do gabarito definitivo. 24 de janeiro de 2020 Somente pelo endereço eletrônico www.ufac.br 

Resultado preliminar da primeira etapa 

(prova objetiva) 
13 de fevereiro de 2020 Somente no endereço eletrônico www.ufac.br 

Prazo para interposição de recurso contra 

o Resultado preliminar da primeira etapa 
14 de fevereiro de 2020 

Somente pelo endereço eletrônico 

https://sistemas2.ufac.br/recursos 

Resultado final da primeira etapa e 

relação dos candidatos aptos a terem a 

redação corrigida 

18 de fevereiro 2020 Somente no endereço eletrônico www.ufac.br 

http://www.ufac.br/
http://www.ufac.br/
http://www.ufac.br/
http://www.ufac.br/
http://www.ufac.br/
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Resultado preliminar da segunda etapa 

(provas objetivas e redação) 
28 de fevereiro de 2020 Somente no endereço eletrônico www.ufac.br 

Prazo para interposição de recurso contra 

o resultado preliminar da segunda etapa 
02 de março de 2020 

Somente pelo endereço eletrônico: 

https://sistemas2.ufac.br/recursos 

Divulgação do resultado final da segunda 

etapa 
06 de março de 2020 

Somente no endereço eletrônico Somente pelo 

endereço eletrônico www.ufac.br 

A matrícula institucional e curricular para os aprovados neste processo seletivo específico ocorrerá no período de 17 a 20 de março 

de 2020 no município de Sena Madureira-AC 

 

 

Rio Branco/AC, 23 de dezembro de 2019.  

 

 

Prof. Dr. Mark Clark Assen de Carvalho 

Pró-Reitor de Graduação em Exercício 

 

 


