
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

EDITAL PROGRAD 
N.º 02/2023 

 

 
 

www.ps.ufes.br 
1

RETIFICAÇÃO DO EDITAL PROGRAD N.º 01/2023 
 CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO REFUGIADOS 2023  
 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO 
SANTO, representada pela Pró-Reitoria de 
Graduação (PROGRAD), torna público o novo 
cronograma do Processo Seletivo Refugiados 
2023.  

 

 

No item 1.1. do Edital PROGRAD n. 01/2023, onde se lê:  

1.1. O presente processo seletivo seguirá o cronograma a seguir:  

CRONOGRAMA  
Datas previstas Atividades Local 

6 de janeiro de 2023  Publicação do Edital. https://ps.ufes.br/conteudo/ps-refugiados-
2023  

 
11 a 13 de janeiro de 
2023 

Período para envio de documentação e 
solicitação de vaga. 

https://atendimento.ufes.br/open.php  
(selecionar o tópico de ajuda: “Graduação / 
CMCA / Ingresso Refugiado”)  

25 de janeiro de 2023 Publicação da relação preliminar de 
inscrições deferidas, por curso. 

https://ps.ufes.br/conteudo/ps-refugiados-
2023  

26 e 27 de janeiro de 
2023 

Período para interposição de recurso 
contra indeferimento de inscrição. 

https://atendimento.ufes.br/open.php  
(selecionar o tópico de ajuda: “Graduação / 
CMCA / Ingresso Refugiado”) 

6 de fevereiro de 2023 Publicação da relação de inscrições 
deferidas por curso, após análise de 
recursos.  

https://ps.ufes.br/conteudo/ps-refugiados-
2023  

6 a 17 de fevereiro de 
2023 

Período de análise das solicitações de 
vaga, pelas coordenações de curso. 

Procedimento interno 

24 de fevereiro de 2023 Publicação da relação de candidatos 
aprovados para matrícula.  

https://ps.ufes.br/conteudo/ps-refugiados-
2023  

25 e 26 de fevereiro de 
2023 

Período para interposição de recurso 
contra não aprovação.  

https://atendimento.ufes.br/open.php  
(selecionar o tópico de ajuda: “Graduação / 
CMCA / Ingresso Refugiado”) 

27 de fevereiro a 2 de 
março de 2023 

Análise de recursos Procedimento interno 

3 de março de 2023 Publicação da relação final de 
candidatos aprovados, após recursos. 

https://ps.ufes.br/conteudo/ps-refugiados-
2023  

6 a 9 de março de 2023 Matrícula dos candidatos aprovados. Procedimento interno. 
13 de março de 2023 Previsão de início do semestre letivo 
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Leia-se:  

CRONOGRAMA  
Datas previstas Atividades Local 

6 de janeiro de 2023  Publicação do Edital. https://ps.ufes.br/conteudo/ps-refugiados-
2023  

11 a 18 de janeiro de 
2023 

Período para envio de documentação 
e solicitação de vaga. 

https://atendimento.ufes.br/open.php  
(selecionar o tópico de ajuda: “Graduação / 
CMCA / Ingresso Refugiado”)  

25 de janeiro de 2023 Publicação da relação preliminar de 
inscrições deferidas, por curso. 

https://ps.ufes.br/conteudo/ps-refugiados-
2023  

Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.Documento assinado digitalmente conforme descrito no(s) Protocolo(s) de Assinatura constante(s) neste arquivo, de onde é possível verificar a autenticidade do mesmo.
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26 e 27 de janeiro de 
2023 

Período para interposição de recurso 
contra indeferimento de inscrição. 

https://atendimento.ufes.br/open.php  
(selecionar o tópico de ajuda: “Graduação / 
CMCA / Ingresso Refugiado”) 

6 de fevereiro de 2023 Publicação da relação de inscrições 
deferidas por curso, após análise de 
recursos.  

https://ps.ufes.br/conteudo/ps-refugiados-
2023  

6 a 17 de fevereiro de 
2023 

Período de análise das solicitações de 
vaga, pelas coordenações de curso. 

Procedimento interno 

24 de fevereiro de 2023 Publicação da relação de candidatos 
aprovados para matrícula.  

https://ps.ufes.br/conteudo/ps-refugiados-
2023  

25 e 26 de fevereiro de 
2023 

Período para interposição de recurso 
contra não aprovação.  

https://atendimento.ufes.br/open.php  
(selecionar o tópico de ajuda: “Graduação / 
CMCA / Ingresso Refugiado”) 

27 de fevereiro a 2 de 
março de 2023 

Análise de recursos Procedimento interno 

3 de março de 2023 Publicação da relação final de 
candidatos aprovados, após recursos. 

https://ps.ufes.br/conteudo/ps-refugiados-
2023  

6 a 9 de março de 2023 Matrícula dos candidatos aprovados. Procedimento interno. 
13 de março de 2023 Previsão de início do semestre letivo 

2023/1 
https://prograd.ufes.br/calendario-academico  

 

 
Vitória, 12 de janeiro de 2023. 

 
 
 

 

 

Anita Oliveira Lacerda Profª. Drª. Kalline Pereira Aroeira 
Diretora do DRCA Pró-Reitora de Graduação em exercício 
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