FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS (UFT)
PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO EXTRAVESTIBULAR NOS CURSOS DE
GRADUAÇÃO PARA O 2º. SEMESTRE DE 2007
EDITAL N.º 011 /2007, DE 26 de abril de 2007.
A Pró-reitoria de Graduação (PROGRAD) e a Comissão Permanente de Seleção (COPESE) da Fundação
Universidade Federal do Tocantins tornam públicas condições de habilitação às vagas remanescentes de
seus cursos de graduação, com validade para ingresso, exclusivamente, no segundo semestre letivo de
2007. Este Processo Seletivo será regido pelo presente Edital e realizado somente na cidade de Palmas,
constando das seguintes etapas:
• 1ª Etapa: Prova de Língua Portuguesa para todos os cursos. A prova de Língua Portuguesa será
constituída de 20 questões objetivas.
• 2ª. Etapa: Entrega de documentos conforme item 11 do edital completo.
1 – DAS VAGAS
Serão ofertadas 313 vagas distribuídas em turnos, cursos e campus da UFT, nas opções citadas nos itens
2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 e 2.3.4 deste edital e do item 13.1 do edital completo.
2- DAS INSCRIÇÕES
2.1 PERÍODO DE INSCRIÇÕES: de 07/05/07 a 14/05/07, exclusivamente pela internet no endereço
eletrônico www.copese.uft.edu.br.
2.2 TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 50,00 (cinquenta reais).
2.3 Poderão se inscrever:
2.3.1 Aluno regular da UFT
2.3.2 Ex-aluno que perdeu o vínculo com a UFT.
2.3.3 Aluno vinculado a curso regular de graduação plena de outra Instituição de Ensino Superior.
2.3.4 Portador de diploma de nível superior.
3. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:
Os candidatos serão ordenados, em ordem decrescente, tendo por base a soma dos pontos obtidos na 1ª Etapa
aplicada para todos os cursos.
Para o preenchimento das vagas, os candidatos classificados serão ordenados em até 2 (duas) vezes o limite
do total de vagas estabelecido para os respectivos cursos, turnos e campus.
4. – DO CALENDÁRIO
Dia 19 de maio de 2007– Homologação das inscrições
Dia 21 de maio de 2007 – Divulgação dos locais de realização da Prova Objetiva.
Dia 27 de maio de 2007– Aplicação das provas objetiva de conhecimentos básicos de Língua Portuguesa.
De 18 de junho a 21 de junho de 2007 - Período de entrega dos documentos obrigatórios para a
realização da segunda etapa classificatória do certame.
Dia 20 de julho de 2007 – Divulgação do resultado final da segunda etapa (lista dos candidatos aprovados
para preenchimento das vagas dos cursos de graduação da UFT).
De 24 de julho a 27 de julho de 2007 – Período de matrícula dos candidatos aprovados

5. Todas as informações e o edital completo, encontram-se disponíveis no endereço eletrônico:
www.copese.uft.edu.br.
Palmas – TO, 26 de abril de 2007
Alan Barbiero

Reitor

