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EDITAL Nº 04, DE 25 DE JULHO DE 2017/SEaD/PROEN/UNIVASF  
ALTERAÇÃO DO EDITAL Nº 03/2017 

 
 

A Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), através da Secretaria 

de Educação a Distância (SEaD, RESOLVE alterar o cronograma do Edital Nº 

03/2017- Processo Seletivo para ingresso em Curso de Graduação na Modalidade a 

Distância, conforme segue: 

1 Os itens 6.1, 6.7, 6.8, 6.10, 10.1 e 16.1 do Edital 03/2017 passam a ter a 

seguinte redação: 

6.1 As inscrições do Processo Seletivo serão realizadas das 8 horas do dia 03 de 

julho às 23 horas e 50 minutos do dia 13 de agosto de 2017, exclusivamente pela 

internet no endereço eletrônico http://www.sead.univasf.edu.br/seletivo.php, 

observado o horário de Brasília-DF.” 

6.7. Após a divulgação das inscrições deferidas, o(a) candidato(a) não incluído(a) na Lista 

de inscrições deferidas ou cujo indeferimento estiver exibido na sua área de 

Acompanhamento da inscrição poderá, por meio do Sipss,  interpor recurso, contra o 

indeferimento, até as 18 horas do dia  19 de agosto de 2017,  observado o horário oficial 

de Brasília/DF. 

6.8. O resultado do recurso previsto no item anterior será divulgado, na área 

“Acompanhamento de Inscrição” do Sipss 

(http://www.sead.univasf.edu.br/seletivo.php), até o dia 21 de agosto de 2017. 

6.10 O pagamento da GRU poderá ser até o dia 14 de agosto de 2017 desde que 

o(a) candidato(a) tenha efetuado a inscrição até às 23 horas e 50 minutos do dia 13 

de agosto de 2017. 

10.1 A relação dos(as) candidatos(as) classificados dentro do limite de vagas em 

cada curso e polo, por grupo, será divulgada até o dia 25 de agosto de 2017, no site 

http://www.sead.univasf.edu.br/seletivo.php e nas sedes dos respectivos polos de 

apoio presencial.  

16.1 As matrículas dos(as) candidatos(as) serão feitas a partir das listas de 

classificados dentro do limite de vagas de cada curso, por polo e por grupo, 

publicadas no site da Secretaria de Educação a Distância da Univasf (SEaD) para as 
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vagas ofertadas para o segundo semestre de 2017, conforme calendário acadêmico 

vigente na instituição ofertante. 

 

2 Em razão das alterações supracitadas, fica atualizado o cronograma do 

processo seletivo (quadros dos Anexos I e IV) 

ANEXO I  - CRONOGRAMA ALTERADO 

Etapa/Atividade Data ou período 
de realização  

Local 

Publicação do Edital 30/06/2017 http://www.sead.univasf.edu.br 

Período de Inscrição 03/07 a 13/08/2017 http://www.sead.univasf.edu.br/seletivo.php 

Solicitação de isenção de taxa 
de inscrição 

03 a 10/07/2017 http://www.sead.univasf.edu.br/seletivo.php 

Resultado do pedido de 
isenção 

Até 12/07/2017 http://www.sead.univasf.edu.br/seletivo.php 

Pagamento da taxa de 
inscrição 

03/07 a 14/08/2017 Em qualquer agência do Banco do Brasil 

Divulgação das inscrições Até 17/08/2017 http://www.sead.univasf.edu.br/seletivo.php 

Recurso contra indeferimento 
de inscrição 

Até 19/08/2017 http://www.sead.univasf.edu.br/seletivo.php 

Julgamento de recursos contra 
indeferimento 

Até 21/08/2017 http://www.sead.univasf.edu.br/seletivo.php 

Divulgação do Resultado do 
Processo Seletivo 

Até 25/08/2017 http://www.sead.univasf.edu.br/seletivo.php 

Interposição de recursos 
contra resultado 

Até 27/08/2017 http://www.sead.univasf.edu.br/seletivo.php 
(formulário eletrônico) 

Julgamento de recursos  Até 29/08/2017 http://www.sead.univasf.edu.br/seletivo.php 

Resultado final Até 30/08/2017 http://www.sead.univasf.edu.br/seletivo.php 

Matrícula 11 a 13/09/2017 Em cada Polo de Apoio Presencial 

Aula Inaugural  Definir data e local. 

Início das aulas 02/10/2017 Plataforma Moodle 
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ANEXO IV - CRONOGRAMA DE MATRÍCULA 

DATA HORÁRIO ATIVIDADES 

A partir de 
25/08/2017 

 Divulgação dos classificados no processo seletivo, na página da SEaD 

De 08 a 
12/09/2017 

 

Período para os(as) candidatos(as) que concorreram às vagas reservadas 
para a renda de até 1,5 salário mínimo, classificados e convocados, 
preencherem o formulário socioeconômico e postarem a documentação 
comprobatória, por meio do www.sistemas.univasf.edu.br/sase. 

11 a 13/09/2017 
08h às 11h 

14h às 17h - 

Matrícula de todos os calouros classificados dentro do número de vagas no 
PSG-EAD/Univasf, no Polo de Apoio Presencial indicado no ato da 
inscrição. 

11 a 29/09/2017 - 
Período de dispensa de disciplina para os ingressantes do 
PSG/EAD/Univasf que se matricularem. 

A partir de 
13/09/2017 

- 
Divulgação do resultado parcial da análise socioeconômica para os(as) 
candidatos(as) que concorreram às vagas reservadas a renda per capita de 
até 1,5 salário mínimo, no Sistema Sase e na página da SEaD.  

Até dois dias 
depois da 

divulgação do 
resultado parcial 

- 
Prazo para o recurso quanto o resultado parcial da análise socioeconômica, 
exclusivamente pelo Sistema Sase. 

Até 20/09/2017 - 
Divulgação do resultado final da análise socioeconômica para os(as) 
candidatos(as) que concorreram às vagas reservadas a renda per capita de 
até 1,5 salário mínimo, Sistema Sase e na página da SEaD 

02/10/2017  
Início das aulas pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem (Plataforma 
Moodle) 

 

3 Permanecem inalterados os demais itens do Edital nº 03/2017. 

 

Petrolina, 25 de julho de 2017. 

 
 
 

Francisco Ricardo Duarte 
Secretário de Educação a Distância 
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