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LICENCIATURA/ PRESENCIAL 

DATA EVENTO 

11/ a 13/06/2018 Solicitação de isenção da taxa de inscrição ao Processo Seletivo Vestibular 

2018.2 – UFPE do curso de Letras – LIBRAS - Licenciatura, no site 

www.covest.com.br. 

11/06 a 

25/06/2018 

Inscrições na Internet, no site www.covest.com.br, com emissão de boleto 

para pagamento da Guia de Recolhimento da União - GRU, 

exclusivamente nas agências do Banco do Brasil. 

14 e 15/06/2018 Período para comprovação da documentação para a Isenção da taxa de 

inscrição em local definido no Manual do Candidato, no horário das 14h às 17h. 

Até 19/06/2018 Divulgação da relação nominal dos candidatos contemplados com a isenção 

da taxa de inscrição, no site www.covest.com.br, para consulta individual. 

29/06/2018 Último dia para pessoas com deficiência requererem atendimento especial 

durante a aplicação das provas, na sede da COVEST - COPSET, no horário 

das 14h às 17h.. 

26/06/2018 Último dia para recolhimento da taxa de inscrição (GRU). 

29/06 à 

02/07/2018 

Período para consulta de dados do Documento de Regularidade de 

Cadastro - DRC para conferência do cadastramento do candidato, reclamação 

das divergências nos dados cadastrais ou alterações na inscrição.  

29/06 e 

02/07/2018 

Período para os Candidatos comprovar deficiência. Surdos ou com 

Deficiência Auditiva na sede da COVEST-COPSET, no horário das 14h às 17h. 

03/07/2018 Relação nominal dos candidatos que optaram pelo sistema de cotas. 

03/07/2018 Relação dos candidatos que optaram pela ação afirmativa para Surdo. 

03/07/2018 Relação nominal dos candidatos que optaram pelo sistema de cotas e pela 

ação afirmativa para surdos. Após o período do DRC – Documento de 

Regularidade de Cadastro. 

 

04 e 07/07/2018 
Exibição do Comunicado de Confirmação de Inscrição - CCI no site da 

COVEST-COPSET. Impressão do CCI sob responsabilidade do candidato a 

partir do endereço eletrônico www.covest.com.br. 

08/07/2018 Aplicação das Provas 

10/07/2018 Publicação do edital de entrega de documentos dos classificados. 

10/07/2018 Divulgação das notas de redação e do teste de habilidade específica 

(termo usado no edital).     

11 a 12/07/2018 Data-limite para apresentação de recursos quanto ao resultado na sede da 

COVEST-COPSET, no horário das 14h às 17h. 

16/07/2018 Divulgação da Primeira Classificação, juntamente com o resultado dos 

recursos, no site www.covest.com.br. 
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