
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO – PROGRAD 

COMISSÃO PERMANENTE DO PROCESSO SELETIVO – COPERSE 

 

PROCESSO SELETIVO 2020/1 

TERCEIRA RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE VAGAS COMPLEMENTARES DO PROCESSO SELETIVO 
SISU 2020/1 

 
Em função da Nota Oficial da Reitoria da Universidade Federal do Rio Grande – FURG, emitida em 14 de 
março de 2020 e da excepcionalidade do momento em função da Pandemia do COVVID-19, a COPERSE 
divulga o novo cronograma deste Edital. 
 
 
Onde se lê: 

 
3.2. Homologação da Inscrição 
a) A homologação das inscrições será divulgada até 20 de março de 2020, no endereço eletrônico 
www.coperse.furg.br. 
 
3.3. Período para Interposição de Recursos da Homologação 
a) O período para interposição de recursos será de 20 de março, (após a divulgação da homologação das 
inscrições) até às 23h59min do dia 21 de março de 2020, somente pelo e-mail: coperse@furg.br. 
 
Leia-se:  
 
3.2. Homologação da Inscrição 
a) A homologação das inscrições será divulgada até 15 de junho de 2020, no endereço eletrônico 
www.coperse.furg.br. 
 
3.3. Período para Interposição de Recursos da Homologação 
a) O período para interposição de recursos será de 15 de junho, (após a divulgação da homologação das 
inscrições) até às 23h59min do dia 18 de junho de 2020, somente pelo e-mail: coperse@furg.br. 
 
Onde se lê: 
 
5.2. Divulgação do resultado final 
 
 A Coperse divulgará a lista dos classificados no endereço eletrônico www.coperse.furg.br até 22 de 
março de 2020. 
 
Leia-se: 
 

A Coperse divulgará a lista dos classificados no endereço eletrônico www.coperse.furg.br até 19 de 
junho de 2020. 
 
 
Onde se lê: 
 
6. MATRÍCULA 
 

A matrícula dos candidatos selecionados será realizada por meio de chamada nominal presencial, 
na forma de convocação de candidatos qualificados como titulares e/ou suplentes no dia 25 de março de 
2020, nos endereços citados abaixo: 

 
Leia-se: 
 

Atenção: Excepcionalmente durante o período da Pandemia COVID-19, NÃO serão realizadas 
solicitações de matrículas e entregas de documentos de forma presencial, DEVENDO o candidato, realizar 
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o envio através do site www.coperse.furg.br a fim de efetivar a solicitação de matrícula nos Cursos de 
Graduação, ofertados pela FURG, para ingresso no 1º semestre de 2020. 

 
As datas para a realização da solicitação de matrícula online e envio das documetações exigidas 

serão divulgadas nesta página assim que forem definidas. 
É de responsabilidade do candidato acompanhar a página e os pazos definidos afim de realizar a 

sua solicitação de matrícula. 
 

Onde se lê: 
 

10. CRONOGRAMA 
 

Atividade Local Data 

Lançamento do Edital www.coperse.furg.br 13  DE MARÇO DE 2020 

Período de inscrições 
www.coperse.furg.br 13 DE MARÇO  A 06 DE ABRIL 

DE 2020 

Resultado da Homologação das 
inscrições 

www.coperse.furg.br  A definir  

Período para Interposição de Recursos coperse@furg.br A definir 

Divulgação do resultado final www.coperse.furg.br  A definir 

Matrículas 
Conforme Item 6 

deste edital 
A definir 

 
Leia-se:  
 
10. CRONOGRAMA 
 

Atividade Local Data 

Lançamento do Edital www.coperse.furg.br 13  DE MARÇO DE 2020 

Período de inscrições 
www.coperse.furg.br 13 DE MARÇO  A 06 DE ABRIL 

DE 2020 

Resultado da Homologação das 
inscrições 

www.coperse.furg.br  15 de junho de 2020  

Período para Interposição de Recursos coperse@furg.br Até 18 de junho de 2020 

Divulgação do resultado final www.coperse.furg.br  19 de junho de 2020 

Solicitação de Matrícula online www.coperse.furg.br A definir 

 
 
 
O cronograma será atualizado na página do processo seletivo assim que as novas datas forem 
definidas. 
 
 

Rio Grande, 15 de junho de 2020. 

 
Renato Duro Dias 

Pró-Reitor de Graduação 
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