UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB
PRÓ- REITORIA DE GRADUAÇÃO - PRG
COORDENAÇÃO DE ESCOLARIDADE - CODESC

E D I T A L PRG Nº 010 / 2017
PROCESSO SELETIVO – 2017 - CURSOS DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
REOPÇÃO DE CURSO E POLO
A Universidade Federal da Paraíba, através da CODESC/PRG, torna público, pelo
presente EDITAL, que no período de 09 a 12 de março de 2017, na forma do
disposto no Edital nº 001/2017 da PRG, estarão abertas as inscrições para
preenchimento, mediante reopção, das vagas remanescentes do Processo
Seletivo – 2017 para Cursos de Educação a Distância.
1. Cursos e vagas oferecidos:
CURSO

POLO/CIDADE

VAGAS

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

CAMAÇARI/BA

10

COMPUTAÇÃO

CUITÉ DE MAMANGUAPE/PB

07

COMPUTAÇÃO

JACARACI/BA

02

LETRAS

COREMAS/PB

01

LETRAS

PARATINGA/BA

09

LETRAS/ESPANHOL

LUCENA/PB

13

LETRAS/INGLÊS

ITAPICURU/BA

06

2. O candidato que participou da classificação final e não obteve média suficiente
para ocupar uma das vagas do curso sobre o qual recaiu sua opção poderá
inscrever-se, para concorrer, mediante reopção, a qualquer curso e/ou polo com
vaga remanescente.
3. Para registrar sua opção, o candidato deverá efetuar a sua inscrição no site
www.virtual. ufpb.br a partir das 14h do dia 09 de março até às 23:59h do dia 12
de março de 2017.

4. A classificação será feita em ordem decrescente levando-se em conta a maior
nota obtida no ENEM 2014, 2015 e 2016, devendo ser divulgada no site
www.virtual.ufpb.br, no dia 14 de março de 2017.
4.1 O preenchimento das vagas que serão disponibilizadas para reopção de curso e/ou
polo deverá respeitar a seguinte ordem de prioridade:
I – para outro curso no mesmo Polo;
II - para curso da mesma denominação em outro Polo;
III– para outro curso em outro Polo;

5. A entrega de documentos no polo, do candidato classificado, será realizado nos
dias 15 a 16 de março de 2017, no polo para o qual foi classificado.

João Pessoa, em 08 de março de 2017.

Profa. Ariane Norma Menezes Sá
Pró-Reitora de Graduação

