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EDITAL N° 015/2017 - UFT/DTE/COPESE, DE 15 DE MAIO DE 2017
PROCESSO SELETIVO UAB 2017 - PARA INGRESSO NOS CURSOS EAD DE
GRADUAÇÃO (EDITAL DED/CAPES/UAB 75/2012)
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. A Fundação Universidade Federal do Tocantins – UFT, através da Diretoria de
Tecnologias Educacionais – DTE, torna público, pelo presente EDITAL, aprovado pela
REITORIA/PROGRAD/DTE/COPESE, divulga a 5ª Etapa Reopção de curso/polo do Processo
Seletivo para o preenchimento de 760 (setecentos e sessenta) vagas dos Cursos de Licenciatura e
Bacharelado em EaD ofertados no âmbito do Sistema Integrado da Universidade Aberta do Brasil
(UAB), aos portadores de Certificado de Conclusão do Ensino Médio (ou curso equivalente).
2. DA REOPÇÃO DE CURSO/POLO

2.1. As vagas remanescentes não preenchidas (ociosas) desse edital estão abertas para inscrições
na REOPÇÃO de curso/polo/vaga através do site http://www.copese.uft.edu.br/.
2.2. Poderá se inscrever, para a REOPÇÃO de vagas remanescentes, o candidato classificado e
ainda não matriculado, mesmo que não tenha declarado seu interesse por curso/polo/vaga.
2.3. Os candidatos inscritos para reopção de curso/polo concorrerão, entre si, às vagas
remanescentes usando a mesma pontuação obtida na analise curricular do processo seletivo
regido pelo edital 001_2016 UFT/DTE/COPESE ainda em andamento.
2.4. Não serão aceitos novos documentos (ou complementares), não ocorrerá nova análise
curricular.
2.5. O candidato inscrito na REOPÇÃO não perderá sua colocação de classificado divulgado por
esse edital, até que seja convocado para matrícula.
2.6. O sistema de cotas não será usado na reopção de curso/polo, e todos os candidatos que se
inscreverem concorrerão por nota obtida na análise curricular.
2.7. A quinta etapa das inscrições para o REOPÇÃO de Curso/Polo estarão disponíveis do dia
15/05/2017 até o dia 16/05/2017 as 23h59min, com resultado previsto para dia 17/05/2017 e
matrículas previstas para o dia 18 e 19/05/2017, juntamente com a quinta chamada, conforme o
quadro de vagas abaixo.
CURSO

POLO

NÚMERO DE VAGAS

CURSO DE LICENCIATURA EM EAD DE FÍSICA

GURUPI

26 VAGAS

CURSO DE LICENCIATURA EM EAD DE QUÍMICA

GURUPI

8 VAGAS

2.8. Caso surjam novas vagas ociosas ou as já disponibilizadas permaneçam sem ser preenchidas,
poderão ser abertas novas etapas de inscrições para REOPÇÃO de curso/polo.
Palmas, 15 de maio de 2017.

Damião Rocha
Coordenador UAB/Capes Diretor DTE/UFT

