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ESCLARECIMENTOS:

A Pró-Reitoria  de Ensino -  PRE, da Universidade Federal  de Campina Grande -  UFCG, presta  os seguintes  esclarecimentos  aos 
candidatos que se inscreveram no Concurso Vestibular 2012 da UFCG, quanto à divulgação do resultado realizada em 30 de dezembro de 2011:

1. A relação dos candidatos aprovados, divulgada no portal por ordem alfabética na forma A, B, C, .....

a. Candidatos aprovados são todos os candidatos inscritos que não foram eliminados segundo os critérios previstos na Resolução 
10/2011 da Câmara Superior de Ensino do Conselho Universitário;

b. Nesta relação consta a posição do candidato.

2. A relação dos candidatos aprovados e classificados, divulgada no portal por curso da UFCG.

a. Candidatos aprovados e classificados são os candidatos aprovados cuja posição esta dentro do limite de vagas oferecidas por 
cada um dos cursos.

Por exemplo:

O curso de Engenharia Civil oferece 60 vagas para ingresso no 1º período letivo e 60 vagas para o 2o período letivo. Portanto o curso 
oferece 120 vagas para ingresso no ano 2012.

Conclusão: 

• A relação dos aprovados e classificados no curso de Engenharia Civil consta de 120 candidatos.

b. Os demais candidatos aprovados estão em lista de espera, conforme consta no seu desempenho, cuja convocação dependerá do 
não preenchimento de vagas.
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3. Quais candidatos devem comparecer ao cadastramento nos dias 31 de janeiro e 10 de fevereiro de 2012?

a. Os candidatos aprovados e classificados cuja posição esteja no número limite de vagas oferecidas para o 1o período letivo, do 
curso para o qual fez opção na inscrição do Vestibular 2012.

b. Os candidatos aprovados e classificados que não estão no número limite de vagas oferecidas para o 1o período letivo, como 
também os candidatos da lista de espera, devem acompanhar as convocações subseqüentes para cadastramento nas datas que constam 
no Edital PRE N0 049/2011 divulgado no dia 29 dezembro de 2011.

c. A convocação dos candidatos referidos no item anterior depende do não comparecimento dos candidatos ou não preenchimento 
dos requisitos referidos no item a, ao cadastramento.

Retomando o exemplo do curso de Engenharia Civil:

Devem comparecer ao cadastramento nos dias 31 de janeiro e 1o de fevereiro de 2012, os candidatos nas posições de 1 a 60, os 
demais  candidatos aprovados e classificados,  como também os candidatos  da lista de espera,  devem acompanhar  as chamadas 
subseqüentes, pois poderão ser convocados para cadastramento nas convocações subseqüentes, nas datas que constam no Edital PRE 
N0 049/2011 divulgado no dia 29 dezembro de 2011.

d. Para os cursos que oferecem vagas apenas para o 1o período letivo de 2012, os candidatos devem comparecer ao cadastramento 
nos dias 31 de janeiro e 10 de fevereiro de 2012, no limite do número de vagas oferecidas. Os candidatos em lista de espera devem 
acompanhar as chamadas subseqüentes, pois poderão ser convocados para cadastramento nas convocações subseqüentes nas datas que 
constam no Edital PRE N0 049/2011divulgado no dia 29 dezembro de 2011.

É importante lembrar que o não comparecimento ao cadastramento implica na perda da vaga.


