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EDITAL INTERNO Nº 11/2015 – RETIFICAÇÃO 

 
 

PRIMEIRA CHAMADA DE MATRÍCULA DOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO 
2º/2015 (SISU) PARA INGRESSO NO SEGUNDO SEMESTRE LETIVO DE 2015 

 
 
 Onde, no Edital Nº 10/2015, publicado em 15 de junho de 2015, se lê: 
 
 
7 - As demais datas a serem observadas são: 
 
15/06 a 26/06/2015 - Prazo para participar da Lista de Espera, que deverá ser requerida 
através do site http://sisu.mec.gov.br/, somente pelos candidatos não convocados na 
PRIMEIRA CHAMADA ou na SEGUNDA CHAMADA DE MATRÍCULA. 
 

01/07/2015 - Divulgação, nos sites http://sisu.mec.gov.br/, e www.prograd.ufes,br e nos 

quadros de aviso da Pró-Reitoria de Graduação, através de Edital Interno de 

Convocação, para a SEGUNDA CHAMADA DE MATRÍCULA, com as vagas não 

preenchidas nos dias previstos no item 1, caso ocorram, e com os nomes dos 

candidatos aptos à sua ocupação, de acordo com a ordem decrescente de pontos 

obtidos no Processo Seletivo 2º/2015 (SISU). 

 
08/07/2015 a 10/07/2015 - Matrícula dos candidatos convocados pelo Edital Interno da 
PROGRAD publicado em 27/06/2015 relativo à SEGUNDA CHAMADA DE 
MATRÍCULA. 
 
15/07/2015 - Convocação para o preenchimento das vagas através da Lista de Espera 
de cada curso disponibilizada pelo SISU, que ocorrerá por meio da publicação de editais 
no sítio da Universidade Federal do Espírito Santo (www.ufes.br). Os candidatos 
convocados por este edital deverão atender aos seguintes procedimentos: 
 
a) Os 50 primeiros candidatos inscritos na Lista de Espera dos cursos do Centro 
Universitário Norte do Espírito Santo deverão comparecer ao auditório do CEUNES, no 
Prédio da Secretaria Única de Graduação-SUGRAD, localizado na Rodovia BR 101 
Norte Km. 60, Bairro Litorâneo, São Mateus – ES, nas datas abaixo:  
 
Data da reunião: 20/07/2015, com entrada às 8h até às 9h, impreterivelmente, para os 
cursos de Ciência da Computação e Ciências Biológicas. 
 
Data da reunião: 21/07/2015, com entrada às 8h até às 9h, impreterivelmente, para os 
cursos de Física e Matemática. 
 
Data da reunião: 22/07/2015, com entrada às 8h até às 9h, impreterivelmente, para os 
cursos de Química. 
 

http://sisu.mec.gov.br/
http://sisu.mec.gov.br/
http://www.prograd.ufes,br/
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b) Os 50 primeiros candidatos inscritos na Lista de Espera dos cursos oferecidos no 
Centro de Ciências Agrárias – Alegre deverão comparecer ao auditório do Centro de 
Ciências Agrárias (CCA) – Campus de Alegre, no Auditório do CCA (Prédio Central) 
localizado no Alto Universitário, s/nº, Guararema – Alegre/ES nas datas abaixo:  
 
Data da reunião: 20/07/2015, com entrada às 8h até às 9h, impreterivelmente, para os 
cursos de Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Engenharia Industrial 
Madeireira.  
 
Data da reunião: 21/07/2015, com entrada às 8h até às 9h, impreterivelmente, para os 
cursos de Física, Matemática,  
 
Data da reunião: 22/07/2015, com entrada às 8h até às 9h, impreterivelmente, para os 
cursos de Farmácia, Química e Sistema de Informação. 
 
c) No caso de não preenchimento das vagas dos cursos descritos na alínea (a), os 
candidatos de posição 51 na lista de espera até o último candidato da referida lista, 
deverão comparecer a uma reunião no Auditório do CEUNES, localizado na Rodovia BR 
101 Norte Km. 60, Bairro Litorâneo, São Mateus – ES, nas datas abaixo:  
 
Data da reunião: 27/07/2015, com entrada às 8h até às 9h, impreterivelmente, para os 
cursos de Ciência da Computação e Ciências Biológicas. 
 
Data da reunião: 28/07/2015, com entrada às 8h até às 9h, impreterivelmente, para os 
cursos de Física e Matemática. 
 
Data da reunião: 29/07/2015, com entrada às 8h até às 9h, impreterivelmente, para os 
cursos de Química. 
 
d) No caso de não preenchimento das vagas dos cursos descritos na alínea (b), os 
candidatos de posição 51 na lista de espera até o último candidato da referida lista, 
deverão comparecer a uma reunião no Centro de Ciências Agrárias (CCA) – Campus de 
Alegre, no Auditório do CCA (Prédio Central) localizado no Alto Universitário, s/nº, 
Guararema – Alegre/ES nas datas abaixo:  
 
Data da reunião: 27/07/2015, com entrada às 8h até às 9h, impreterivelmente, para os 
cursos de Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Engenharia Industrial 
Madeireira.  
 
Data da reunião: 28/07/2015, com entrada às 8h até às 9h, impreterivelmente, para os 
cursos de Física, Matemática,  
 
Data da reunião: 29/07/2015, com entrada às 8h até às 9h, impreterivelmente, para os 
cursos de Farmácia, Química e Sistema de Informação. 
 
 

mailto:drca@prograd.ufes.br
http://www.prograd.ufes.br/
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Leia-se: 
 
01/07/2015 – Disponibilização da lista de espera para as instituições. 
 
02/07/2015 – Publicação, no site da Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD 
(www.prograd.ufes.br), do Edital Interno de Convocação dos candidatos da Lista de 
Espera. Este Edital conterá a lista de espera de candidatos por curso que foi 
disponibilizada pelo SISU em 01/07/2015 e os candidatos convocados deverão atender 
aos seguintes procedimentos: 
 
a) Os 50 primeiros candidatos inscritos na Lista de Espera dos cursos do Centro 
Universitário Norte do Espírito Santo deverão comparecer ao auditório do CEUNES, no 
Prédio da Secretaria Única de Graduação-SUGRAD, localizado na Rodovia BR 101 
Norte Km. 60, Bairro Litorâneo, São Mateus – ES, nas datas abaixo:  
 
Data da reunião: 08/07/2015, com entrada às 8h até às 9h, impreterivelmente, para os 
cursos de Ciência da Computação e Ciências Biológicas. 
 
Data da reunião: 09/07/2015, com entrada às 8h até às 9h, impreterivelmente, para os 
cursos de Física e Matemática. 
 
Data da reunião: 10/07/2015, com entrada às 8h até às 9h, impreterivelmente, para os 
cursos de Química. 
 
b) Os 50 primeiros candidatos inscritos na Lista de Espera dos cursos oferecidos no 
Centro de Ciências Agrárias – Alegre deverão comparecer ao auditório do Centro de 
Ciências Agrárias (CCA) – Campus de Alegre, no Auditório do CCA (Prédio Central) 
localizado no Alto Universitário, s/nº, Guararema – Alegre/ES nas datas abaixo:  
 
Data da reunião: 08/07/2015, com entrada às 8h até às 9h, impreterivelmente, para os 
cursos de Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Engenharia Industrial 
Madeireira.  
 
Data da reunião: 09/07/2015, com entrada às 8h até às 9h, impreterivelmente, para os 
cursos de Física, Matemática,  
 
Data da reunião: 10/07/2015, com entrada às 8h até às 9h, impreterivelmente, para os 
cursos de Farmácia, Química e Sistema de Informação. 
 
c) No caso de não preenchimento das vagas dos cursos descritos na alínea (a), os 
candidatos de posição 51 na lista de espera até o último candidato da referida 
lista, deverão comparecer a uma reunião no Auditório do CEUNES, localizado na 
Rodovia BR 101 Norte Km. 60, Bairro Litorâneo, São Mateus – ES, nas datas abaixo:  
 
Data da reunião: 22/07/2015, com entrada às 8h até às 9h, impreterivelmente, para os 
cursos de Ciência da Computação e Ciências Biológicas. 

mailto:drca@prograd.ufes.br
http://www.prograd.ufes.br/
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Data da reunião: 23/07/2015, com entrada às 8h até às 9h, impreterivelmente, para os 
cursos de Física e Matemática. 
 
Data da reunião: 24/07/2015, com entrada às 8h até às 9h, impreterivelmente, para os 
cursos de Química. 
 
d) No caso de não preenchimento das vagas dos cursos descritos na alínea (b), os 
candidatos de posição 51 na lista de espera até o último candidato da referida 
lista, deverão comparecer a uma reunião no Centro de Ciências Agrárias (CCA) – 
Campus de Alegre, no Auditório do CCA (Prédio Central) localizado no Alto 
Universitário, s/nº, Guararema – Alegre/ES nas datas abaixo:  
 
Data da reunião: 22/07/2015, com entrada às 8h até às 9h, impreterivelmente, para os 
cursos de Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Engenharia Industrial 
Madeireira.  
 
Data da reunião: 23/07/2015, com entrada às 8h até às 9h, impreterivelmente, para os 
cursos de Física, Matemática,  
 
Data da reunião: 24/07/2015, com entrada às 8h até às 9h, impreterivelmente, para os 
cursos de Farmácia, Química e Sistema de Informação. 
 
 
 
 
       
  Profª. Drª. Maria Auxiliadora Carvalho Corassa                    Vera Lucia Bergami Pereira 

     Pró-Reitora de Graduação                                            Diretora do DRCA 
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