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1.

A Fundação Universidade Federal do Tocantins – UFT e a Diretoria de Tecnologias Educacionais - DTE, neste
ato representado pelo diretor da DTE e Coordenador do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), o servidor
Damião Rocha, designado pela Portaria nº 805 de 10 de julho de 2012, publicada no Diário Oficial da União no
dia 17 de julho de 2012, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no artigo 44, inciso II da Lei n.
9.394/1996, torna público, pelo presente Edital, aprovado pela REITORIA/DTE, que RETIFICA o edital n°
01/2014, de 02 de outubro de 2014, e PRORROGA, no período indicado no Anexo I, as inscrições do Processo
para selecionar candidatos ao provimento de 781(setecentos e oitenta e uma) vagas dos Cursos de Graduação
em EaD ofertados no âmbito do Sistema Integrado da Universidade Aberta do Brasil (UAB), exclusivamente, aos
portadores de Certificado de Conclusão do Ensino Médio (ou curso equivalente).

2.

Os itens 3.4, 3.4.1, 4.3.1.5.1, 5.1 e 8.6, passam a ter a seguinte redação:
3.4

Para concorrer às vagas reservadas por meio do Sistema de Cotas para Etnia indígena ou quilombola,
especificada no item 3.1 deste Edital, após a inscrição o candidato deverá encaminhar pelos Correios
para DTE/PROCESSO SELETIVO UAB 2014.2 - ETNIA INDÍGENA OU QUILOMBOLA, Caixa Postal nº
34, CEP 77.001-970, Palmas-TO, impreterivelmente até o dia 11 de novembro de 2014, os seguintes
documentos:
- PARA INDÍGENA: 01 (uma) cópia autenticada em cartório da declaração emitida pela FUNAI
(conforme modelo disponibilizado no endereço eletrônico http://www.uft.edu.br/dte, atestando que o
mesmo pertence à etnia indígena, uma cópia do comprovante de inscrição e uma cópia autenticada
em cartório do documento de identidade.
- PARA QUILOMBOLA: 01 (uma) cópia autenticada em cartório da declaração emitida pela
Associação do quilombo de sua região (conforme modelo disponibilizado no endereço eletrônico
http://www.uft.edu.br/dte, atestando que o mesmo é quilombola, uma cópia do comprovante de
inscrição e uma cópia autenticada em cartório do documento de identidade.

3.4.1

Tanto a entrega da documentação citada no item 3.4, quanto a sua autenticação poderão ser
realizadas, pessoalmente ou por terceiros, até o dia 11 de novembro de 2014, em Palmas na DTE e no
interior nos protocolos dos Campi da UFT, conforme endereços a seguir das 08h às 12h e das 14h às
18h.

4.3.1.5.1Para comprovar que faz jus às vagas destinadas àqueles com renda familiar igual ou inferior a 1,5
salário mínimo per capita, destinadas à aplicação da Lei 12.711/2012, o candidato inscrito para a
Modalidade 01 ou Modalidade 02, deverá enviar à DTE / UFT / PROCESSO SELETIVO UAB 2014 –
APLICAÇÃO DA LEI 12.711/2012, Caixa Postal nº 34, CEP 77.001-970, Palmas-TO, impreterivelmente
até o dia 11 de novembro de 2014 (data de postagem), somente via correios, os documentos
comprobatórios, listados conforme a seguir:
5.1

Será admitida a inscrição somente via Internet, desde que feita no período compreendido entre 10
horas do dia 10 de outubro de 2014 e 23h59min do dia 10 de novembro de 2014.

8.6

O candidato deverá encaminhar pelos Correios para DTE - PROCESSO SELETIVO UAB 2014.2 –
ANÁLISE CURRICULAR, Caixa Postal nº 34, CEP 77.001-970, Palmas -TO, impreterivelmente até o
dia 11 de novembro de 2014, envelope lacrado com a seguinte documentação: Requerimento de
Análise de Documentos, conforme modelo Anexo II, Comprovante de Inscrição e os documentos
comprobatórios devidamente identificados na ordem em que foram pontuados na referida ficha.
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3.

O ANEXO I – CRONOGRAMA GERAL passa a ter a seguinte redação:
ANEXO I
CRONOGRAMA GERAL

OUTUBRO – 2014
Dia 02

Quinta-feira

Divulgação do Edital de Abertura pela Internet (http://www.uft.edu.br/dte)

Dia 10

Sexta-feira

Início das Inscrições pela Internet (http://www.uft.edu.br/dte) a partir das 10 horas.

De 10 a 16

-

Dia 21

Terça-feira

Divulgação das respostas às solicitações de isenção da taxa de inscrição

Dia 23

Quinta-feira

Recursos contra o indeferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição

Dia 28

Terça-feira

Respostas aos recursos contra o indeferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição

Prazo para solicitação on-line de isenção da taxa de inscrição (conforme item 7 deste Edital)

NOVEMBRO – 2014
Dia 10

Segunda-feira Às 23h59min – Término das inscrições pela Internet.
Último dia para pagamento da taxa de inscrição.
Último dia para envio da documentação comprobatória a UFT/DTE para procedimento de
análise curricular e classificação dos candidatos (conforme item 8)

Dia 11

Terça-feira

Último dia para envio dos documentos referentes à comprovação de renda das inscrições
para concorrer às Modalidades 01 e 02 do Sistema de Aplicação da Lei 12.711/2012 (item
4.3.1.5)
Último dia para envio ou entrega dos documentos referentes à inscrição para concorrer ao
sistema de cotas para etnias indígenas ou quilombola. (item 3).

Até dia 13

Quinta-feira

Confirmação das Inscrições dos candidatos que tiveram o pedido de isenção da taxa de
inscrição deferido.
Confirmação das inscrições para o Sistema de Cotas para a Etnia Indígena e Quilombola.

Dia 21

Sexta-feira

Dia 24

Segunda-feira

Resposta às solicitações de inscrição para concorrer nas modalidades 01 e 02 do Sistema de
Aplicação da Lei 12.711/2012
Prazo para interposição de Recursos contra o indeferimento das solicitações de inscrição para
concorrer nas modalidades 01 e 02 do Sistema de Aplicação da Lei 12.711/2012.

DEZEMBRO – 2014
Dia 04
Dia 08

Quinta-feira

Resposta aos Recursos (Modalidades 01 e 02) e Homologação (de todas as Modalidades) das
inscrições para concorrer ao Sistema de Aplicação da Lei 12.711/2012.

Segunda-feira Divulgação do resultado provisório da Análise curricular (data provável)

Dia 09

Terça-feira

Prazo para requerimento de imagem da ata de avaliação de títulos.

Dia 11

Quinta-feira

Envio das imagens da ata de avaliação de títulos, pela DTE (por e-mail).

Dia 12

Sexta-feira

Prazo para interposição de Recursos contra o resultado Provisório (data provável)

Dia 18

Terça-feira

Resposta aos recursos. (data provável)
Divulgação do Resultado Final. (data provável)

A definir

Matrículas em primeira chamada (data provável)

A definir

Matrículas em segunda chamada (data provável)

A definir

Matrículas em terceira chamada (data provável)

Damião Rocha
Coordenador UAB/Capes Diretor DTE/UFT

