
16/07/2021 SEI/UNIR - 0717997 - Comunicado

https://sei.unir.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=828346&infra_sistema=1… 1/2

MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO - ROLIM DE MOURA

Comunicado nº 11/2021/DAEDC-RM/CRM

Assunto: Cronograma atualizado

 A Comissão do Processo Sele�vo Discente do Curso de Licenciatura em Educação do Campo divulga
atualização do Cronograma do Processo Sele�vo Discente 2020, rela�vo à prorrogação do prazo de matrícula e o início
das aulas.

 

ATIVIDADES
DATAS
Data Inicial Data Final

Publicação do edital 20/04/2021 -
Recursos contra as disposições do edital
(via sistema na página do certame) 22/04/2021 26/04/2021 

Previsão do resultado da análise dos recursos contra as disposições do edital e publicação
do edital revisado e alterado 27/04/2021 -

Período de inscrição 28/04/2021 05/06/2021 
Previsão da homologação das inscrições 09/06/2021 -
Recursos contra inscrição não homologada
(pela página de acompanhamento do candidato) 10/06/2021 15/06/2021 

Previsão do resultado da análise dos recursos contra as inscrições não homologadas 16/06/2021 -
Publicação da lista final das inscrições homologadas 17/06/2021 -
Previsão de divulgação do resultado preliminar 18/06/2021 -
Solicitação de espelho da análise do Histórico Escolar e/ou da Redação 18/06/2021 23/06/2021
Envio do espelho da análise do Histórico Escolar e/ou da Redação 18/06/2021 24/06/2021
Recurso do resultado preliminar 25/06/2021 28/06/2021
Parecer do recurso do resultado preliminar 29/06/2021 -
Resultado final 29/06/2021 -
Publicação da lista da primeira chamada para matrícula 29/06/2021 -

Matrículas da primeira chamada  
12/07/2021

 
21/07/2021

Início das aulas 22/07/2021 -

 

Caso haja dúvidas, o contato pode ser feito por meio do correio eletrônico depecrm@unir.br. 

Atenciosamente,

 

Renata da Silva Nobrega
Presidente da Comissão

Portaria Nº 68/2020/CRM/UNIR

Documento assinado eletronicamente por RENATA DA SILVA NOBREGA, Presidente da Comissão, em 15/07/2021,
às 19:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0717997 e o código CRC
FED23216.

Referência: Processo nº 999553805.000002/2020-16 SEI nº 0717997

http://www.servidor.unir.br/uploads/boletim/BS_111__de_29_de_Dezembro_de_2020_1675216038.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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