UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CONTROLE ACADÊMICO
EDITAL COMPLEMENTAR Nº 015/2020-DERCA
2020.

Boa Vista, 17 de março de

DIVULGA
INFORMAÇÕES
COMPLEMENTARES AOS EDITAIS NºS
12/2020,13/2020 E 14/2020 PUBLICADOS
EM 16/03/2020.
A Diretora do Departamento de Registro e Controle Acadêmico da Universidade
Federal de Roraima, tendo em vista as informações divulgadas nos Editais nºs 12,13 e
14/2020 publicados na data de ontem sobre as RODADAS DE CHAMADAS para as
vagas remanescentes após a realização da primeira chamada e da primeira convocação
da lista de espera dos processos seletivos VESTIBULAR, ENEM/SISU, PSEI,
TRANSFERÊNCIA E GRADUADOS vem, através deste, divulgar informações
complementares, a saber:
1.1 Os candidatos nominalmente citados no anexo II dos editais, deverão comparecer exclusivamente nos dias 18,19 e 20 de março de 2020 no Auditório do Centro
Amazônico de Fronteiras – CAF da Universidade Federal de Roraima, no horário
das 08:00h, para os cursos cuja rodada de chamada ocorrerá no turno MATUTINO e no
horário das 13h30m para os cursos cuja rodada de chamada ocorrerá no turno VESPERTINO munidos da documentação já informada nos editais anteriores.
1.2 Às 08:30h para a RODADA do turno MATUTINO e as 13:30h

para a

RODADA do turno VESPERTINO serão fechadas as portas e os candidatos presentes
participarão da rodada de chamada.
1.3 Os candidatos inscritos em qualquer modalidade de cota deverão estar
ATENTOS a divulgação de edital posterior para comparecimento perante a Comissão
correspondente a sua cota.
1.4. Ainda com relação aos candidatos cotistas, REFORÇAMOS QUE: a
matrícula no curso só será efetivada após o deferimento das condições declaradas pelo
candidato no ato de sua inscrição e, após verificadas pelas Comissões constituídas no
âmbito da UFRR.
Certifico que este Edital foi
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