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EDITAL INTERNO Nº 14 /2014 - RETIFICAÇÃO 
CONVOCAÇÃO DE MATRÍCULA DOS APROVADOS NO PROCESSO 

SELETIVO EAD/UFES 2014/2  
 
Onde, no Edital Externo nº 03/2014, publicado em 18/07/2014, se lê:   

 

1 – Em conformidade com a Resolução Nº 57/2013 – CEPE, os candidatos 

aprovados e classificados no Processo Seletivo EAD/UFES 2014/2, ficam 

convocados para matrícula no período de 28 a 29 de julho de 2014 das 8 às 

20horas, devendo os aprovados atenderem os seguintes procedimentos: 

Leia-se: 
 
1 – Em conformidade com a Resolução Nº 57/2013 – CEPE, os candidatos 

aprovados e classificados no Processo Seletivo EAD/UFES 2014/2, ficam 

convocados para matrícula no período de 28 de julho a 04 de agosto de 2014 

das 8 às 20 horas, devendo os aprovados atenderem os seguintes 

procedimentos: 

 

Onde, no Edital Externo nº 03/2014, publicado em 18/07/2014, se lê: 

 

6 – De acordo com o Calendário Acadêmico, as demais datas a serem 
observadas são: 
 
06/08/2014 - Divulgação, no site www.prograd.ufes,br e nos quadros de aviso 

da Pró-Reitoria de Graduação, do Edital Interno de Convocação, com as 

vagas não preenchidas no período previsto 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 PS – EAD/UFES 2014/2. 

 
11/08/2014 - Matrícula dos candidatos convocados pelo  Edital Interno da 
PROGRAD publicado em 06/08/2014 
 
 

http://www.prograd.ufes,br/


 
 
 
Leia-se 
 
6 – De acordo com o Calendário Acadêmico, as demais datas a serem 
observadas são: 
 
20/08/2014 - Divulgação, no site www.prograd.ufes,br e nos quadros de aviso 

da Pró-Reitoria de Graduação, do Edital Interno de Convocação, com as 

vagas não preenchidas no período previsto 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 PS – EAD/UFES 2014/2. 

 
25/08/2014 - Matrícula dos candidatos convocados pelo  Edital Interno da 
PROGRAD publicado em 06/08/2014. 
 

Vitória, 28 de julho de 2014. 
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