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UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Colégio Agrícola Dom Agostinho Ikas - CODAI
Núcleo em Educação a Distância

TERMO ADITIVO AO MANUAL DO CANDIDATO
(Decisão No. 41/2013)
Art. 1o. Os candidatos inscritos que tiveram as inscrições confirmadas não precisarão fazer nova
inscrição.
Art. 2º. Os candidatos inscritos que não pagaram a GRU gerada no ato da inscrição deverão
realizar nova inscrição e gerar nova GRU com o prazo para pagamento conforme calendário
apresentado.
Art. 3º. Novos candidatos poderão se inscrever no processo seletivo seguindo o calendário
apresentado.
Distribuição dos Cursos nos Polos:

1ª. Entrada
(1º. semestre)
2ª. Entrada
(2º. semestre)

CURSOS TÉCNICOS
Alimentos
Administração
Açúcar e Álcool
Alimentos
Administração
Açúcar e Álcool

POLOS
Recife e Bezerros
Recife e Olinda
Goiana e Carpina
Escada e Cabo de Santo Agostinho
Palmares e Caruaru
Cabo de Santo Agostinho e Sirinhaém

CALENDÁRIO DO TESTE DE SELEÇÃO – 2014
11 de novembro de 2013 (início
às10h) a 07 de janeiro de 2014
(término às 16 h)
11 a 22 de novembro de 2013
(término às 16 h)
29 de novembro de 2013
08 de janeiro de 2014 (horário
1
bancário)
17 de janeiro de 2014
(a partir das 16h)
26 de janeiro de 2014
(9:00 às 12:00h -horário local)
14 de fevereiro de 2014 (a partir
das 17 h)
19 a 22 de fevereiro de 2014
(quarta a sexta-feira:13:30 às
16:00h e 19:00 às 20:30h –
sábado 9:00 às 11:30h)
25 de fevereiro de 2014
26 e 27 de fevereiro de 2014
(13:30 às 16:00h e 19:00 às
20:30h)

Inscrições no site http://www.ead.codai.ufrpe.br e pagamento da
GRU simples
Inscrição, solicitação de isenção da taxa de inscrição no site e
entrega no polo da documentação exigida para isenção da taxa de
inscrição http://www.ead.codai.ufrpe.br
Resultado dos isentos da taxa de inscrição no site
http://www.ead.codai.ufrpe.br
1
Último dia para pagamento da GRU
Liberação para impressão dos cartões com divulgação dos locais de
prova com respectivos endereços e salas
Aplicação do Teste
Divulgação da lista de classificados para matrícula no site
http://www.ead.codai.ufrpe.br
Matrícula dos polos: Bezerros, Cabo de Santo Agostinho, Carpina,
Caruaru, Escada, Goiana, Olinda, Palmares, Recife e Sirinhaém.

Divulgação da lista de classificados para matrícula em possíveis
vagas remanescentes no site http://www.ead.codai.ufrpe.br
Matrícula nas vagas remanescentes nos polos

