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DELIBERAÇÃO CONSEP Nº 205/2006 

 

 

Altera o Anexo 02 da Deliberação 

CONSEP Nº 164/2006, que dispõe sobre 

as normas e fixa o Calendário e número 

de vagas para o Processo Seletivo/2007 

dos cursos de graduação. 

 

 

O CONSELHO DE ENSINO E PESQUISA, na conformidade do Processo nº R-

061/2006, aprovou e eu promulgo a seguinte Deliberação: 

 

Art. 1º  Fica alterado o Anexo 02 da Deliberação CONSEP Nº 164/2006 – 

Cronograma de Atividades para o Processo Seletivo/2007, que passa a ser o constante da 

presente Deliberação. 

 
Art. 2º  Revogam-se as disposições em contrário.  

 
Art. 3º  A presente Deliberação entra em vigor na data de sua publicação 

 

SALA DOS CONSELHOS CENTRAIS da Universidade de Taubaté, em 

sessão plenária ordinária de 14 de setembro de 2006. 

 

 

    MARIA LUCILA JUNQUEIRA BARBOSA 

REITORA 

 

Publicada na SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS CENTRAIS da 

Universidade de Taubaté, aos 19 de setembro de 2006. 

 

 

Rosana Maria de Moura Pereira 

   SECRETÁRIA 
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ANEXO 02 DA DELIBERAÇÃO CONSEP Nº 164/2006 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 
DIAS ATIVIDADES 

27/09/2006 

quarta-feira 
Abertura das inscrições para todos os cursos. 

18/11/2006 

sábado 
Encerramento das inscrições. 

03/12/2006 

domingo 
Realização das provas para todos os cursos 

04/12/2006 

segunda-feira 
Prova Específica (para os candidatos ao Curso de Educação Física) 

18/12/2006 

segunda-feira 

Divulgação dos resultados e convocação em primeira chamada 

para matrícula dos candidatos por ordem de classificação. 

Publicação de lista de espera para matrícula, se houver vagas 

remanescentes, com observância da ordem de classificação. 

09 e 10/01/2007 

terça e quarta-feira 

Matrícula dos classificados e convocados em primeira chamada das 

áreas de Biociências e de Ciências Exatas. 

09 e 10/01/2007 

terça e quarta-feira 

Cadastramento dos candidatos das áreas de Biociências e de 

Ciências Exatas constantes da lista de espera com interesse na 

matrícula, que ocorrerá em 16/01/2007. Este cadastramento 

deverá ser efetuado pessoalmente no local da matrícula, ou por 

meio de procuração, ou, ainda, pelo FAX previamente indicado 

pela COPESA. O não cadastramento caracterizará, 

automaticamente, a desistência do candidato. 

11 e 12/01/2007 

quinta e sexta-feira 

Matrícula dos classificados e convocados em primeira chamada da 

área de Ciências Humanas. 

11 e 12/01/2007 

quinta e sexta-feira 

Cadastramento dos candidatos da área de Ciências Humanas 

constantes da lista de espera com interesse na matrícula, que 

ocorrerá em 16/01/2007. Este cadastramento deverá ser efetuado 

pessoalmente no local da matrícula, ou por meio de procuração, 

ou, ainda, pelo FAX previamente indicado pela COPESA. O não 

cadastramento caracterizá, automaticamente, a desistência do 

candidato. 
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ANEXO 02 DA DELIBERAÇÃO CONSEP Nº 164/2006 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 
DIAS ATIVIDADES 

15 /01/2007 

segunda-feira 

Serviços de processamento interno da UNITAU. 

16/01/2007 

terça-feira 

Matrícula dos candidatos cadastrados em 09, 10, 11 e 12/01/2007, 

conforme a ordem de classificação e na dependência de vagas 

remanescentes. 

17/01/2007 

quarta-feira 

Publicação dos cursos com vagas remanescentes e matrícula dos 

candidatos interessados, conforme classificação geral 

12/02/2007 

segunda-feira 
Início do 1º Período Letivo 2007. 

 


