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EDITAL Nº 31/2022/SEAD/UNIVASF, DE 20 D EJUNHO DE 2022 – RETIFICAÇÃO DO 
CRONOGRAMA DO EDITAL N. 27/2022 

Seleção de aluno(a)s para Cursos de Especialização (Lato Sensu) em Metodologias Ativas 

 

A Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), por meio da Secretaria de Educação 
a Distância (SEaD) e da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PRPPGI), resolve 
alterar o cronograma do Edital nº 27/2022, conforme segue: 

 

1 Os subitens 4.1, 7.1 e 9.1 do Edital nº 27/2022, passam a ter a seguinte redação: 

4.1 A inscrição será realizada pela internet, na página da Univasf, por meio do Sistema de 
Inscrições em Processos Seletivos, link: https://www.sistemas.univasf.edu.br/ps, no período de 
01 de junho a 04 de julho de 2022.  O deferimento da inscrição será condicionado à análise dos 
documentos anexados, no ato da inscrição, e conferidos pelo(a) candidato(a). 

7.1 O resultado preliminar da Seleção, com as duas etapas, será divulgado no ambiente do 
processo seletivo (https://www.sistemas.univasf.edu.br/ps) e no portal SEaD 
(http://sead.univasf.edu.br/editais/) até o dia 11 de julho de 2022.  

9.1 A homologação do resultado final será publicada, até o dia 14 de julho de 2022, no Portal 
SEaD (http://sead.univasf.edu.br/editais/) e no ambiente do sistema de inscrição, link: 
https://www.sistemas.univasf.edu.br/ps 

2  Diante das alterações no cronograma do edital, o Apêndice I, do Edital n. 27/2022, passa a ser 

o seguinte: 

Atividades Período Local 

Publicação do Edital 01/06/2022 http://sead.univasf.edu.br/editais/ 
Sistema de Inscrições em Processo Seletivo (PS) 
 Link: https://www.sistemas.univasf.edu.br/ps 

Período das Inscrições 01/06 a 04/07/2022 https://www.sistemas.univasf.edu.br/ps/ 
(Pecisa cadastrar usuário e senha) 

Análise preliminar de documentos Até 07/07/2022 
 

https://www.sistemas.univasf.edu.br/ps/ 
 

Interposição de recurso contra 
indeferimento de inscrição 

Até dois dias corridos 
após a divulgação do 
indeferimento. 

https://www.sistemas.univasf.edu.br/ps/ 
(acesso com usuário e senha) 

Avaliação de Cartas e Currículos 05 a 11/07/2022 Sistema PS 

Divulgação do Resultado preliminar Até 11/07/2022 https://www.sistemas.univasf.edu.br/ps/ 
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Interposição de recursos contra 
resultado 

Até dois dias corridos 
após a divulgação do 
resultado preliminar 

https://www.sistemas.univasf.edu.br/ps/ 
 (acesso com usuário e senha) 

Homologação do Resultado Final e 
divulgação dos procedimentos para a  
matrícula 

 
Até 14/07/2022 

http://sead.univasf.edu.br/editais/ 
https://www.sistemas.univasf.edu.br/ps/ 
 

Período para TODO(A)S o(a)s candidatos(as) 
classificados(as) e convocado(a)s realizarem 
os procedimentos de PRÉ-MATRÍCULA 
ONLINE 

20 a 22/07/2022 Conforme procedimentos a serem divulgados para 
a matrícula junto com a homologação do resultado 
final.  

Período para gravar e enviar o vídeo de 
autodeclaração étnico-racial (apenas) para 
os candidatos dos Grupos PPI, exceto os 
indígenas cuja comprovação é documental 
(para a aferição da autodeclaração étnico-
racial). 

20 a 22/07/2022 Observar os procedimentos da Comissão 
Institucional de Heteroidentificação da Univasf. 
Link a ser divulgado junto com a homologação do 
resultado e convocação para matrícula 

Resultado parcial das heteroidentificações 
das autodeclarações étnico-raciais dos pré-
matriculados 

A partir de 
25/07/2022 

Portal SEaD/Univasf 
https://www.sead.univasf.edu.br/editais/ 
 

Prazo para interpor recurso contra o 
resultado parcial das heteroidentificações 
das autodeclarações étnico-raciais dos pré-
matriculados 

Até dois dias corridos 
após a divulgação do 
resultado parcial 

Observar orientações junto ao resultado parcial 
das heteroidentificações. 

Resultado final das heteroidentificações das 
autodeclarações étnico-raciais dos pré-
matriculados 

A partir de 
28/07/2022 

Portal SEaD/Univasf 
https://www.sead.univasf.edu.br/editais/ 
Sistema PS 
https://www.sistemas.univasf.edu.br/ps/ 

Convocação para Perícia Multiprofissional 
para os candidatos que concorreram às 
vagas reservadas a pessoas com deficiência. 

A partir de 
01/08/2022 

Conforme procedimentos a serem divulgados junto 
com a convocação de matrícula 

Resultado parcial da pré-matrícula para 
TODOS(AS). 

A partir de 
29/07/2022 

Portal SEaD/Univasf 
https://www.sead.univasf.edu.br/editais/ 
Sistema PS 
https://www.sistemas.univasf.edu.br/ps/ 
 

Prazo para interpor recurso contra o 
resultado parcial da pré-matrícula dos(as) 
classificados(as) 

Até dois dias corridos 
após a divulgação do 
resultado parcial 

Sistema PS 
https://www.sistemas.univasf.edu.br/ps/ 

Resultado final da pré-matrícula dos 
classificados da Chamada Inicial 

01/08/2022 Portal SEaD/Univasf 
https://www.sead.univasf.edu.br/editais/ 
Sistema PS 
https://www.sistemas.univasf.edu.br/ps/ 
 

Matrícula presencial nos polos 18 e 19/08/2022 Polo de Apoio Presencial 
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Previsão de início dos cursos 01/09/2022 Nova Plataforma EAD 
(http://www.plataformaead.univasf.edu.br) 
 

 

Petrolina, de 20 de junho de 2022. 

 

 

Francisco Ricardo Duarte                           Patrícia Avello Nicola 

Secretário de Educação a Distância       Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 

 

http://www.plataformaead.univasf.edu.br/

