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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO – PROGRAD 

COMISSÃO PERMANENTE DO PROCESSO SELETIVO – COPERSE 

 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 2020 

ESPECÍFICO PARA INGRESSO DE ESTUDANTES INDÍGENAS 
 
 
ONDE SE LÊ: 

 

 
2 – DA INSCRIÇÃO  
 
 A inscrição será, exclusivamente, pelo endereço eletrônico www.coperse.furg.br no período das 
8h do dia 10 de setembro de 2019 às 23h59min do dia 14 de outubro de 2019 e constitui-se no 
preenchimento do formulário de inscrição e no envio de documentação on-line. 
 
LEIA-SE: 
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ONDE SE LÊ: 

 
7. DO CRONOGRAMA 
 

Atividade Local Data 

Lançamento do Edital www.coperse.furg.br 23 de agosto de 2019 

Período de inscrições 
www.coperse.furg.br 

10 de setembro a  
14 de outubro de 2019 

Período para solicitação de 
atendimento diferenciado 

coperse@furg.br 
10 de setembro a  

14 de outubro de 2019 

Listagem preliminar das inscrições 
homologadas 

www.coperse.furg.br até 30 de outubro de 2019 

Período de interposição de recurso 
da não homologação das inscrições 

coperse@furg.br 
até as 23h59min  

de 04 de novembro de 2019 

Resultado da homologação final das 
inscrições 

www.coperse.furg.br 07 de novembro de 2019 

Divulgação dos locais de prova www.coperse.furg.br até 12 de novembro de 2019 

Realização das provas 
Rio Grande, Mostardas, 

Passo Fundo e São 
Lourenço do Sul - RS 

14 horas de 24 de novembro 
de 2019 (domingo)  

Divulgação do gabarito www.coperse.furg.br 02 de dezembro de 2019 

Período para interposição de recurso 
do gabarito 

coperse@furg.br 
até as 23h59min  

de 05 de dezembro de 2019 

Divulgação do resultado final www.coperse.furg.br até 21 de janeiro de 2020 

Sorteio público  COPERSE, Prédio das 9h de 24 de janeiro de 2020 
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Pró-Reitorias, Campus 
Carreiros da FURG 

Período de solicitação de matrículas 
CRA, Prédio das  

Pró-Reitorias, Campus 
Carreiros da FURG 

das 8h 30 às 11h 30 do dia  
19 a 21 de fevereiro de 2020 

Início do primeiro semestre letivo 
2019 

27 de fevereiro de 2020 

 
LEIA-SE: 
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Rio Grande, 14 de outubro de 2019 
 

Renato Duro Dias 
Pró-Reitor de Graduação 
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