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U F F −U N I V E R S I D A D E  F E D E R A L  F L U M I N E N S E   
PROGRAD − PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO  
COSEAC − COORDENAÇÃO DE SELEÇÃO ACADÊMICA 

 
CONCURSO DE SELEÇÃO NAS MODALIDADES TRANSFERÊNCIA FACULTATIVA, 
REINGRESSO POR CONCURSO PÚBLICO, MUDANÇA DE CURSO E MUDANÇA DE 

LOCALIDADE - UFF 2017 
 

NOTA OFICIAL Nº 6 
 

A Coordenação de Seleção Acadêmica, de acordo com as disposições da legislação 
em vigor torna pública as alterações no cronograma para as modalidades de 
Mudança de Curso e de Mudança de Localidade, em virtude da atualização do 
Calendário Escolar e Administrativo realizada no dia 16 de janeiro de 2017 ter sido 
posterior a publicação do Edital do Concurso em 20 de dezembro de 2016.  
 
1- Os subitens abaixo relacionados passam a ter as seguintes redações: 

 
8.2.1.1  O Coeficiente de Rendimento Acumulado (CRA) do candidato será obtido 

no dia 6 de março de 2017, a partir dos registros no sistema acadêmico, 
junto ao Departamento de Administração Escolar – DAE e da 
Superintendência de Tecnologia da Informação – STI. 

 
9.1.4  Serão divulgados no dia 8 de março de 2017:  

c)  O Resultado Preliminar da Análise Documental prevista no item 10 
para a modalidade de Mudança de Curso.  

d)  O Resultado Preliminar da Análise Documental prevista no item 10 
para a modalidade Mudança de Localidade. 

 
9.1.6  Serão divulgados no dia 13 de março de 2017, para as modalidades 

Mudança de Curso e de Mudança de Localidade, o Resultado dos 
pedidos dos recursos contra o Resultado Preliminar da Análise 
Documental; o Resultado Final da Análise Documental e o Resultado 
Final do Concurso. 

 
9.2.2  O candidato da modalidade de Mudança de Curso ou de Mudança de 

Localidade poderá solicitar Recurso contra o Resultado Preliminar da 
Análise Documental, e deverá fazê-lo mediante requerimento 
devidamente fundamentado, entregando-o pessoalmente na COSEAC 
(subitem 1.2.1), exclusivamente no dia 9 março de 2017 das 10 às 16 
horas. 

 
10.3.1  O candidato à modalidade Mudança de Curso não deverá entregar 

documentação para Análise Documental prevista no item 10. As 
informações serão obtidas, no dia 6 de março de 2017, a partir dos 
registros no sistema acadêmico, junto ao Departamento de 
Administração Escolar – DAE e da Superintendência de Tecnologia da 
Informação – STI. 

 
10.3.2  O Resultado Preliminar da Análise Documental prevista no item 10 será 

divulgado no dia 8 de março de 2017.  
 
10.3.3  O candidato poderá solicitar recurso quanto ao Resultado Preliminar da 

Análise Documental prevista no item 10, mediante requerimento 
devidamente fundamentado, entregando-o pessoalmente na COSEAC 
(subitem 1.2.1), exclusivamente no dia 9 de março de 2017, das 10 às 
15 horas. 
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10.4.1  O candidato à modalidade Mudança de Localidade não deverá entregar 

documentação para Análise Documental prevista no item 10. As 
informações serão obtidas, no dia 6 de março de 2017, a partir dos 
registros no sistema acadêmico, junto ao Departamento de 
Administração Escolar – DAE e da Superintendência de Tecnologia da 
Informação – STI.  

 
10.4.2  O candidato à  Mudança de Localidade poderá solicitar recurso quanto 

ao Resultado Preliminar da Análise Documental prevista no item 10, 
divulgado no dia 8 de março de 2017, conforme previsto na alínea d do 
subitem 9.1.4, e deverá fazê-lo mediante requerimento devidamente 
fundamentado, entregando-o pessoalmente na COSEAC (subitem 1.2.1), 
exclusivamente no dia 9 de março de 2017, das 10 às 15 horas. 

 
10.5.3.1 Os candidatos às modalidades Mudança de Curso ou Mudança de 

Localidade não deverão entregar documentação para Análise 
Documental. O Histórico Escolar contendo a carga horária total das 
disciplinas cursadas com aprovação e o Coeficiente de Rendimento 
Acumulado – CRA será obtido, no dia 6 de março de 2017, a partir dos 
registros no sistema acadêmico, junto ao Departamento de 
Administração Escolar – DAE e da Superintendência de Tecnologia da 
Informação – STI. Não será considerado para Análise Documental, 
Histórico Escolar fornecido pelos candidatos às modalidades de Mudança 
de Curso e de Mudança de Localidade. 

 
11.1  Data, local e horário para a realização da pré-matrícula serão divulgados 

juntamente com o Resultado Final no dia 13 de março de 2017, no 
endereço eletrônico do Concurso. 

 
12.5  As datas da divulgação do primeiro e do segundo processos de 

remanejamento e reclassificação serão divulgadas juntamente com o 
Resultado Final no dia 13 de março de 2017, no endereço eletrônico do 
Concurso. 

 
2- Todas as demais disposições do Edital permanecem inalteradas. 

                          
 

Niterói, 15 de fevereiro de 2017. 
 
 

   Coordenação de Seleção Acadêmica da COSEAC 
 
 


