UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS ACADÊMICOS

REFORMULAÇÃO DO CALENDÁRIO DE ATIVIDADES DO PROCESSO DE INGRESSO
(SSA 1 e SSA 2)
A Comissão Permanente de Concursos Acadêmicos – CPCA da Universidade de Pernambuco, no uso de suas
atribuições,
Considerando:
- Que, por motivos alheios a nossa vontade e distantes da nossa autoridade, mas que comprometiam de modo
significativo o Sistema Seriado de Avaliação da Universidade (SSA), alterou o período de realização das provas do
SSA;
- O diálogo entre a Universidade de Pernambuco (UPE), o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de
Pernambuco (SINEPE-PE) e a Secretaria Estadual de Educação (SEE-PE), mediado pelo Ministério Público de
Pernambuco (MPPE), buscando a garantia da viabilidade do SSA;
- A disponibilidade de infraestrutura apresentada pelo SINEPE-PE e pela SEE-PE após o adiamento inicial das
provas;
- A integridade do processo sem prejuízo para os candidatos inscritos e para a instituição;
- O processo operacional e logístico necessário para a realização do SSA;
Reformula o calendário de atividades, apresentando as novas datas do Processo de Ingresso 2017 para as fases 1 e
2, conforme o cronograma a seguir:
EVENTO
Divulgação dos cartões informativos (de inscrição), contendo os locais de realização das provas.
Realização das provas do SSA 1
(segunda e terça-feiras)
Horário de Provas
(abertura dos portões: 7h às 8h)
Realização das provas do SSA 2
(segunda e terça-feiras)
Horário de Provas
(abertura dos portões: 13h às 14h)
Divulgação do desempenho dos candidatos na primeira fase.

Recife, 01 de dezembro de 2016.
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DATA/HORÁRIO
A partir de
26/12/16
09 e 10/01/17
(Manhã)
08:15h às 12:15h
09 e 10/01/17
(Tarde)
14:15h às 18:15h
Até 17/03/17

