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MINISTÉRIO DAEDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNÀMBUCO

cor-Écro AcnÍcor-l ooM ÀcosrrNHo IKAs DA UFRpE - coDAI
omnçÃo Do DEPARTAMENTo DE ENSINo
Av. Dr. Francisco Corrêa, 643 - Centro - 54.735-000 - São Lourenço da Mata - PE.
Telefones: (81) 3525.0175 -3525.1377(Fax) e-mail: diretoria.codai@ufrpe.br

Memo No 01 12018

-

DE/CODAI

São Lourenço da Mata, 11 de janeiro de 2018

Departamento de Ensino do Colégio Agrícola Dom Agostinho lkas da
UFRPE divulga o período e requesitos para solicitação de transferência Extraescolar.

A Direção do

Esse memorando circular tornar público a disponibilidade de 06 vagas para estudantes do
2' ano do Ensino Médio, para o turno da tarde.
Os interessados devem entregar a documentação exigida, na Coordenação de Registro
Escolar do CODAI-centro, no período de 15 a 1710112018, das 08h30 às 11h30 e das 14h00 às
16h00.
Na oportunidade, o solicitante deve protocolar requerimento padrão com o pedido
devidamente preenchido e cópia dos documentos abaixo em envelope lacrado. Não serão
recebidos os documentos em desacordo com esta orientação e as informações são de total
responsabilidade do requerente:
o Histórico da ficha 19 ou Declaraçáo de aprovação do 1o ano do Ensino Médio da escola
devidamente assinado e carimbado. Em caso de declaração deve constar no documento
a média anual do 1o ano do ensino médio dos seguintes componentes curriculares:
,/ Português;
,/ Matemática; e
./ História.
Critério de desempate:
1. Será utilizada a média anual obtida pelo estudante no primeiro ano do ensino médio em
Língua Portuguesa;
2. O segundo critério de desempate será a média anual de Matemática obtida no primeiro
ano do ensino médio;
3. O terceiro critério de desempate será a média anual de história obtida no primeiro ano do
ensino médio; e
4. O quarto critério será a idade, sendo selecionado o de maior idade;
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PROCESSO:

Divulgação: 12.01.2018
Período de inscrição: de 15 a 17 . 01.2018;
Resultado: 23.01.2018;
Matrícula: após homologação do resultado. Os selecionados devem acompanhar no site
<http://www.codai.ufrpe.br/>do CODAI ou na Coordenação de Registro Escolar.
Atenciosamente,

ardo Felinto Santiago
Diretor de Ensino
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Coord. de Registro Escolar
IJ',i Vâ"ra Machado de Araúio Gomes
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