
CRONOGRAMA VESTIBULAR DE MÚSICA 2019 
DATA ETAPA / EVENTO 

06/11/18 

 a  

04/12/2018 

Inscrições para o VESTIBULAR UFPE 2019, somente via internet, pelo site www.covest.com.br.  

06/11 a 

09/11/2018 

Período para solicitação de isenção da taxa de inscrição pelo site www.covest.com.br.  

 

12 e 

13/11/2018 

Período para entrega da documentação para a Isenção da taxa de inscrição:  

 na sede da COVEST, Rua Amaury de Medeiros, 206 – Derby – Recife – PE, para os candidatos que optaram 

fazer prova em Recife;  

 Na Secretaria do Campus Acadêmico de Vitória, para os candidatos que optaram fazer prova em Vitória; e  

 na Escolaridade do Campus Acadêmico de Caruaru, para os candidatos que optaram fazer prova em 

Caruaru.  

16/11/2018 Divulgação da relação nominal dos beneficiados com a isenção da taxa de inscrição, pelo site 

www.covest.com.br. 

04/12/2018 Último dia para inscrições no VESTIBULAR UFPE 2019. 

05/12/2018 Último dia para pagamento da taxa de inscrição (Guia de Recolhimento da União - GRU - emitida a partir do 

site www.covest.com.br no ato da inscrição). 

07/12/2018 Divulgação da relação nominal dos candidatos que optaram pelo sistema de cotas pelo site 

www.covest.com.br. 

07 a 

09/12/2018 

Período para consulta de dados para conferência e possíveis reclamações de divergências e alterações na 

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

10/12/2018 Divulgação da relação final dos candidatos que optaram pelo sistema de cotas pelo site www.covest.com.br. 

12 a 

15/12/2018 

Impressão do CCI para a Prova de Percepção Musical, Teoria Musical e Solfejo pelo site www.covest.com.br. 

16/12/2018 Prova de Percepção Musical e Teoria Musical de 08 as 12h 

16/12/2018 Prova de Solfejo na parte da tarde com horário agendado. 

 

18 e 

19/12/2018 

 Período para recurso ao gabarito da Prova de Percepção Musical e Teoria Musical, no horário de 08 às 12h 

e de 13 às 16h. 

 na sede da COVEST, Rua Amaury de Medeiros, 206 – Derby – Recife – PE.  

17 a 

21/12/2018 

Período para realizar o envio do vídeo (upload) no site www.covest.com.br 

Até o dia 

28/12/2018 

Confirmação do recebimento do vídeo – o candidato deverá verificar a confirmação do upload do vídeo.  

 

02 a 

04/01/2019 

Período para entrega do vídeo, em formato físico (DVD ou PENDRIVE), para os candidatos cujo upload 

não foi realizado com sucesso, no horário de 09 às 16h: 

 na sede da COVEST, Rua Amaury de Medeiros, 206 – Derby – Recife – PE.  

Até o dia 

22/01/2019 

Divulgação dos resultados finais do Vestibular 2019. 

23 e 

24/01/2019 

 Período para recurso ao resultado Final. 

 na sede da COVEST, Rua Amaury de Medeiros, 206 – Derby – Recife – PE. 

OBSERVAÇÃO Os candidatos que optaram pelo sistema de cotas deverão entregar os documentos comprobatórios da sua 

condição de cotista no ato da matrícula. 
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