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EDITAL Nº 33/2022 -  HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO  PSG-EAD/UNIVASF 2022.2 - 
ALTERADO 

 

A Secretaria de Educação a Distância da UNIVASF, tendo em vista a documentação constante 
do processo seletivo de que trata o Edital nº 26/2022/SEaD/PROEN/Univasf, de 25 de maio 
de 2022, SIPAC Nº  23402.017641/2022-90, resolve: 
 
I - HOMOLOGAR o Resultado Final do Processo Seletivo de discentes para cursos de 
graduação a distância (PSG-EAD/UNIVASF 2022.2), conforme lista por forma de ingresso 
para a LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: 

Aproveitamento de Nota do Enem 
Processo Específico para Professor(a) da rede pública 

 
II – Convocar todo(a)s o(a)s candidato(a)s aprovado(a)s – classificado(a)s dentro do número 
de vagas - para a PRÉ-MATRÍCULA online, no período de 15 a 18/07/2022, utilizando a 
plataforma do Sistema Sase (www.sistemas.univasf.edu.br/sase), conforme cronograma e 
procedimentos estabelecidos no Edital n. 26/2022. 

III – Reiterar a necessidade de comprovação da condição socioeconômica para candidato(a)s  
cotistas Grupos L1, L2, L9 e L10, por meio do PREENCHIMENTO do QUESTIONÁRIO 

SOCIOECONÔMICO no Sistema de Avaliação Socioeconômica (Sase) da Univasf, devendo 
postar os documentos comprobatórios de renda, na forma do item 13, do Edital nº 26/2022. 

IV - Reiterar a necessidade de aferição da autodeclaração étnico-racial (apenas) para o(a)s 
candidato(a)s dos Grupos L2, L6, L10 e L14, classificado(a)s dentro do número de vagas, os 
quais terão a autodeclaração verificada pela Comissão Institucional de Heteroidentificação 

(CIHU) através de um vídeo a ser enviado (link a ser informado), conforme previsto no Edital e 
procedimento estabelecido em Portaria da CIHU, disponíveis no portal SEaD/Univasf 
(https://www.sead.univasf.edu.br/editais/edital.php?id=101). 

V – Reiterar que o(a)s candidato(a)s que concorreram às vagas reservadas para os Grupos 
L9, L10, L13 e L14, classificado(a)s dentro do número de vagas, serão, posteriormente à 
matrícula, convocados para a para Perícia Multiprofissional. 

VI – Informar que os procedimentos de matrícula estão descritos no Edital de abertura nº 
26/2022, disponível no Portal SEaD, e  que todos os formulários e modelos (Apêndices do 
Edital) podem ser consultados no ambiente do referido Edital na página da SEaD(Univasf 
(https://www.sead.univasf.edu.br/editais/edital.php?id=101). 

 

Petrolina, 30 de junho de 2022. 

 

FRANCISCO RICARDO DUARTE 
Secretário de Educação a Distância da UNIVASF 
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