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Edital nº 06/2016 SEaD/UNIVASF -  Segunda retificação do Edital 02/2016   

 

A Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), através da Secretaria de 
Educação a Distância (SEaD, torna  pública a alteração dos Editais nº 02/2016- 
Seleção de alunos para Cursos de Especialização (Lato Sensu), conforme segue: 

 

1 Os itens 4.1, 6.3 a 6.5, 7.1, 9.1 e 11.1 passam a ter a seguinte redação: 

“4.1. A inscrição será realizada pela internet, na página da Secretaria de Educação a Distância da 
UNIVASF, através do Sistema de Processos Seletivos da Sead (Sipss), na opção Seleções 
(http://www.sead.univasf.edu.br/processoseletivo), no período de 19 de setembro a 13 de 
outubro de 2016, mas seu deferimento será condicionado ao pagamento da taxa de inscrição e 
à análise dos documentos anexados e conferidos pelo candidato, conforme listados no item 6.1 
deste edital. 

4.4.1 O pagamento da GRU poderá ser até o dia 14 de outubro de 2016 desde que o 
candidato tenha efetuado a inscrição até às 23 horas e 59 minutos do dia 13 de outubro 
de 2016. 

6.3. O (a) candidato (a) que tiver sua inscrição deferida terá sua confirmação de inscrição 
disponibilizada na área “Acompanhamento de Inscrição”, no Sipss 

(http://www.sead.univasf.edu.br/processoseletivo/index.php?token=1), ou no site da Secretaria de 

Educação a Distância (www.sead.univasf.edu.br) a partir do dia 18 de outubro de 2016, no 
Relatório parcial. 

6.4. Após a divulgação das inscrições deferidas, o(a) candidato(a) não incluído(a) no Relatório parcial ou 
cujo indeferimento estiver exibido na sua área de Acompanhamento da inscrição poderá, por meio do 
Sipss,  interpor recurso até as 18 horas do dia 20 de outubro de 2016,  observado o horário oficial de 
Brasília/DF 

6.5. O resultado do recurso previsto no item anterior será divulgado a partir do dia 21 de outubro, na 
área “Acompanhamento de Inscrição”, do Sipss 
(http://www.sead.univasf.edu.br/processoseletivo/index.php?token=1). 

7.1. A análise dos documentos para fins de pontuação será efetivada no período de 22 a 28 de 
outubro de 2016, mediante: a avaliação da Carta de Intenções e Análise curricular (documentos 
do Anexo II, anexados no Sipss). 

9.1 O Resultado parcial do Processo Seletivo será disponibilizado no site da Sead,  
www.sead.univasf.edu.br, a partir do dia 31 de outubro de 2016.  O Desempenho individual 
do(a) candidato(a) poderá ser consultado na área “Acompanhamento de Inscrição”, no Sipss, 
cujo acesso deverá ser realizado por meio da página da Secretaria de Educação a Distância 
(http://www.sead.univasf.edu.br/processoseletivo) 

11.1. A matrícula dos(as) candidatos(as) aprovados(as), classificados(as) e convocados(as) para 
os cursos previstos neste edital deverá ser efetivada no período de 15 a 18 de novembro de 
2016, mediante entrega dos documentos solicitados no item 11.3 deste Edital, cópias legíveis e 
com a grafia do prenome, demais nomes e sobrenomes idêntica.” 

http://www.sead.univasf.edu.br/processoseletivo
http://www.sead.univasf.edu.br/processoseletivo/index.php?token=1
http://www.sead.univasf.edu.br/
http://www.sead.univasf.edu.br/processoseletivo/index.php?token=1
http://www.sead.univasf.edu.br/
http://www.sead.univasf.edu.br/processoseletivo
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2 INCLUIR, no Edital, o item 8.5 com a seguinte redação: 

“8.5 A SEaD reserva o direito de não oferecer o curso no Polo de Apoio Presencial em que o 
número de candidatos não atingir a quantidade mínima para formação de uma turma.“ 

 

3 ATUALIZAR o cronograma do processo seletivo (quadro do Anexo I): 

Atividades Período  

Inscrições 19/09/2016 a 13/10/2016 

Solicitação de isenção de taxa de inscrição 19 a 26/09/2016 

Divulgação do resultado da solicitação de isenção de taxa de 
inscrição 

Até 27/09/2016 

Pagamento da Inscrição Até 14/10/2016 

Relatório parcial: Deferimento/indeferimento da inscrição  18/10/2016 

Recurso contra indeferimento de inscrição Até 20/10/2016 

Homologação das inscrições 21/10/2016 

Análise da documentação anexada (Carta de intenções e 
currículo) 

22 a 28/10/2016 

Divulgação do Resultado parcial Até 31/10/2016 

Prazo para Interposição de Recurso(s) Até 02/11/2016 

Julgamento recursos interpostos Até 04/11/2016 

Divulgação do Resultado Final 07/11/2016 

Matrículas  15 a 18/11/2016 

Previsão de início dos cursos 1º/12/2016 

 

4 Os demais itens do Edital 02/2016 permanecem inalterados. 

5 Este Edital substitui o Edital 04/2016. 

 

Petrolina, 10 de outubro de 2016. 

 

 

 
Francisco Ricardo Duarte    

Secretário de Educação a Distância    


