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VESTIBULAR	UEL	2017		

CALENDÁRIO	DE	CONVOCAÇÕES	E	DE	MATRÍCULAS	
 

DATAS EVENTOS 
 

24/01/2017 
12h – Publicação do edital com o resultado do Processo Seletivo Vestibular 2017,
classificados na 1ª Convocação, no site www.cops.uel.br. 
 

24/01 a 26/01/2017 14h (24/01) às 23h59min (26/01) - Pré-matrícula dos classificados na 1ª convocação,
no site www.uel.br/portaldoestudante. 

24/01 a 26/01/2017 17h (24/01) às  23h59min (26/01) -  Lista de  Espera  única. Declarar  interesse no  site
www.cops.uel.br. 

24/01 a 27/01/2017 Postagem à Prograd da documentação de matrícula da 1ª convocação. 

25/01/2017 17h – Disponibilização do Boletim de Desempenho do Candidato (1ª e 2ª fases), no site
www.cops.uel.br. 

31/01/2017 12h - Publicação dos classificados na 2ª Convocação, no site www.cops.uel.br. 

31/01 a 02/02/2017 14h (31/01) às 23h59min (02/02) - Pré-matrícula dos classificados na 2ª convocação, no site
www.uel.br/portaldoestudante. 

31/01 a 03/02/2017 Postagem à Prograd da documentação de matrícula da 2 ª convocação. 

07/02/2017 12h – Publicação  dos classificados  na 3 ª Convocação,  no site  www.cops.uel.br. 

07/02 a 09/02/2017 14h (07/02) às 23h59min (09/02) - Pré-matrícula dos classificados na 3ª convocação, no site
www.uel.br/portaldoestudante. 

07/02 a 10/02/2017 Postagem à Prograd da documentação de matrícula da 3 ª convocação. 

14/02/2017 12h – Publicação  dos classificados  na 4 ª Convocação,  no site  www.cops.uel.br. 

14/02 a 15/02/2017 14h (14/02) às 23h59min (15/02) - Pré-matrícula dos classificados na 4ª convocação, no site
www.uel.br/portaldoestudante. 

14/02 a 16/02/2017 Postagem à Prograd da documentação de matrícula da 4 ª convocação. 

17/04 a 20/04/2017 
ou 24/04/2017 Confirmação  de  matrícula  na P r o g r a d  -  das 8h às 11h30min ou das 14h às 20h. 

26/04/2017 12h – Publicação  dos classificados  na 5ª Convocação,  no site  www.cops.uel.br. 

26/04 a 28/04/2017 14h (26/04) às 23h59min (28/04) - Pré-matrícula dos classificados na 5ª convocação, no site
www.uel.br/portaldoestudante. 

26/04 a 02/05/2017 Postagem à Prograd da documentação de matrícula da 5 ª convocação. 

04/05/2017 12h – Publicação  dos classificados  na 6 ª Convocação,  no site  www.cops.uel.br. 
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04/05 a 05/05/2017 
 

14h (04/05) às 23h59min (05/05) - Pré-matrícula dos classificados na 6ª convocação,  no
site www.uel.br/portaldoestudante. 

04/05 a 05/05/2017 
ou 08/05/2017 

14h às 18h  (04/05) e das 8h às 11h30min  ou  das 14h às 18h  (05/05 ou 08/05) –  Entrega,
na Prograd,  da documentação de matrícula da 6ª convocação. 

15/05/2017 12h – Publicação  dos classificados  na 7ª Convocação,  no site  www.cops.uel.br. 

15/05 a 16/05/2017 14h (15/05) às 23h59min (16/05) - Pré-matrícula dos classificados na 7ª convocação, no site
www.uel.br/portaldoestudante. 

15/05 a 17/05/2017 
14h às 18h (15/05) e  das 8h às 11h30min  ou  das 14h às 18h  (16/05 ou 17/05) –  Entrega,
na Prograd,  da documentação de matrícula da 7ª convocação. 

19/05/2017 12h – Publicação  dos classificados na 8ª Convocação, no site  www.cops.uel.br. 

19/05 a 21/05/2017 14h (19/05) às 23h59min (21/05) - Pré-matrícula dos classificados na 8ª convocação, no site
www.uel.br/portaldoestudante. 

19/05 ou 22/05/2017 
14h às 18h (19/05) e das 8h às 11h30min ou das 14h às 18h  (22/05) – Entrega, na
Prograd,  da documentação de matrícula da 8ª convocação. 

06/06/2017  12h – 1ª convocação  dos  candidatos  aprovados  no  Vestibular 2017,  com   ingresso  no
segundo semestre, do curso de Administração,  no site  www.cops.uel.br. 

06/06 a 07/06/2017 
14h (06/06) às 23h59min (07/06) - Pré-matrícula dos candidatos convocados para o segundo
semestre    do   Vestibular  2017,   do  curso  de  Administração,   1ª  convocação,   no   site
www.uel.br/portaldoestudante. 

06/06 a 08/06/2017 
Postagem à Prograd  da  Documentação  de  matrícula da  1 ª convocação  do curso
de Administração com ingresso no segundo semestre. 

12/06/2017  12h – 2ª convocação  dos  candidatos  aprovados  no  Vestibular 2017,  com   ingresso  no
segundo semestre, do curso de Administração,  no site  www.cops.uel.br. 

12/06 a 13/06/2017 

 

14h (12/06) às 23h59min (13/06) - Pré-matrícula dos candidatos convocados para o segundo
semestre    do   Vestibular   2017,  do  curso   de  Administração,   2ª  convocação,    no  site
www.uel.br/portaldoestudante. 

12/06 a 14/06/2017 
Postagem à  Prograd  da  documentação  de  matrícula  da  2ª convocação do curso
de Administração com ingresso no segundo semestre. 

14/09 a 15/09/2017 ou 
18/09 a 20/09/2017 

Confirmação de matrícula  na P r o g r ad  -  das  8h às 11h30min  ou  das 14h  às  20h – do
curso de Administração com  ingresso no segundo semestre. 

25/09/2017  12h – 3ª convocação  dos  candidatos  aprovados  no  Vestibular 2017,  com   ingresso  no
segundo semestre, do curso de Administração,  no site  www.cops.uel.br. 

 
25/09 a 26/09/2017 

 

14h (25/09) às 23h59min (26/09) - Pré-matrícula dos candidatos convocados para o segundo
semestre   do  Vestibular  2017,  do  curso   de   Administração,   3ª  convocação,   no    site
www.uel.br/portaldoestudante. 

25/09 a 27/09/2017 
14h às 18h (25/09) e  das 8h às 11h30min  ou  das 14h às 18h  (26/09 ou 27/09)  – Entrega,
na Prograd,  da documentação de matrícula  da  3ª convocação  do curso de  Administração
com ingresso no segundo semestre. 
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02/10/2017 

12h – 4ª convocação dos  candidatos  aprovados  no  Vestibular  2017,  com  ingresso  no
segundo semestre, do curso de Administração,  no site  www.cops.uel.br. 

 
02/10 a 03/10/2017
  

14h (02/10) às 23h59min (03/10) - Pré-matrícula dos candidatos convocados para o
segundo semestre  do   Vestibular  2017,   do  curso   de   Administração,   4ª  convocação,
no    site www.uel.br/portaldoestudante. 

02/10 a 04/10/2017 
14h às 18h (02/10) e  das 8h às 11h30min  ou  das 14h às 18h  (03/10 ou 04/10)  –  Entrega,
na  Prograd, da  documentação  de   matrícula  da  4ª convocação  do  curso de
Administração  com ingresso no segundo semestre. 

  
                                                                                                                               

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


