
 
 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

DIRETORIA DE ACESSO E AVALIAÇÃO 
 

ERRATA AO EDITAL Nº 41/2017 
PROCESSO SELETIVO ESPECIAL 2017 – MODALIDADE A DISTÂNCIA 

 

O Reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPA no uso de suas atribuições torna 
público a alteração no Anexo III do Cronograma do Edital 041/2017 do Processo Seletivo 
Especial 2017 da UEPA - PROSEL ESPECIAL/2017, para cursos de graduação na modalidade à 
distância, conforme abaixo. 

ONDE SE LÊ: 

 

ATIVIDADE DATA / PERÍODO 

Período de solicitação de inscrição para todos os candidatos 05/04 a 18/04/17 

Período de solicitação de isenção e envio de documentos comprobatórios 
(Pessoas com Deficiência) 

05/04 a 07/04/17 

Divulgação do resultado provisório da solicitação de isenção 10/04/17 

Recurso ao resultado da solicitação de isenção 11/04/17 

Divulgação do resultado definitivo da solicitação de isenção 12/04/17 

Fim do prazo para pagamento da taxa de inscrição  19/04/17 

Período de entrega de documentos que comprovem a solicitação de 
atendimento especial e especializado  

05/04 a 18/04/17 

Resultado provisório da solicitação de atendimento especial e especializado  24/04/17 

Recurso ao resultado dos pedidos de atendimento especializado 25 e 26/04/17 

Resultado definitivo da solicitação de atendimento especial e especializado  02/05/17 

Divulgação da confirmação da Inscrição 02/05/17 

Período para consulta da Confirmação da Inscrição, comunicação sobre 
problemas na confirmação da inscrição e solicitação de Correção de Dados 

02/05 a 04/05/17 

Divulgação do cartão de informação das provas 
Divulgação da demanda por vagas 

08/05/17 

Realização das provas Objetiva e de Redação 14/05/17 

Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva 14/05/17 

Interposição de recurso contra o gabarito preliminar da prova objetiva  15 e 16/05/17 

Divulgação do gabarito definitivo da prova objetiva 24/05/17 

Divulgação do resultado final do processo a definir 



LEIA-SE: 

 

ATIVIDADE DATA / PERÍODO 

Período de solicitação de inscrição para todos os candidatos 05/04 a 04/05/17 

Período de solicitação de isenção e envio de documentos comprobatórios 
(Pessoas com Deficiência) 

05/04 a 07/04/17 

Divulgação do resultado provisório da solicitação de isenção 10/04/17 

Recurso ao resultado da solicitação de isenção 11/04/17 

Divulgação do resultado definitivo da solicitação de isenção 12/04/17 

Fim do prazo para pagamento da taxa de inscrição  05/05/17 

Período de entrega de documentos que comprovem a solicitação de 
atendimento especial e especializado  

05/04 a 04/05/17 

Resultado provisório da solicitação de atendimento especial e 
especializado  

12/05/17 

Recurso ao resultado dos pedidos de atendimento especializado 15 e 16/05/17 

Resultado definitivo da solicitação de atendimento especial e especializado  22/05/17 

Divulgação da confirmação da Inscrição 22/05/17 

Período para consulta da Confirmação da Inscrição, comunicação sobre 
problemas na confirmação da inscrição e solicitação de Correção de Dados 

22/05 a 26/05/17 

Divulgação do cartão de informação das provas 
Divulgação da demanda por vagas 

02/06/17 

Realização das provas Objetiva e de Redação 11/06/17 

Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva 11/06/17 

Interposição de recurso contra o gabarito preliminar da prova objetiva  12 e 13/06/17 

Divulgação do gabarito definitivo da prova objetiva 22/06/17 

Divulgação do resultado final do processo a definir 

 

 
 

Belém, 17 de abril de 2017. 

 

 

Juarez Antônio Simões Quaresma 
Reitor da Universidade do Estado do Pará  
 
 


