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COMUNICADO
A UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS – UFT, por meio da Coordenação de
Processos Seletivos - COPESE:
I. considerando a decisão do Comitê de Governança da Universidade Federal do Tocantins
(UFT), embasada na pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus);
II. considerando também o impacto sobre a sociedade tocantinense, em especial a comunidade
universitária e os candidatos do certame;
III. considerando ainda as orientações dadas pelos ministérios da Educação e da Economia (IN
nº 19 e 20//2020); considerando a Portaria 428/2020 do Ministério da Saúde; considerando o
Decreto Estadual nº 6.072/2020 e considerando ainda o artigo 207 da Constituição Federal, o
Reitor baixou a Portaria 225, de 23 de março de 2020, todos versando sobre a pandemia
mencionada;
IV. na tentativa de salvaguardar a saúde de todos os envolvidos,
RESOLVE:
1. SUSPENDER POR TEMPO INDETERMINADO, COM BASE NO ART. 4º DA
PORTARIA 225/2020, O ATENDIMENTO PRESENCIAL NA COPESE.
2. Em comunicado anterior a COPESE já havia informado a suspensão da data da prova do
VESTIBULAR UFT 2020.2 (objeto do edital de abertura nº 02/2020, de 20/02/2020).
3. Agora, em função da Suspensão do Atendimento Presencial nos setores administrativos
da Universidade, considerando-se as dificuldades apresentadas por muitos candidatos,
após esse período crítico, serão reabertos os prazos para inscrições, entrega de
documentos para Atendimento Especial, bem como quanto ao pagamento da taxa de
inscrição do Vestibular 2020.2, etapas essas que estavam em andamento quando do início
da pandemia do Covid-19.
4. Ao final dessa pandemia, a Universidade Federal do Tocantins por meio do site desta
Comissão Permanente de Seleção e da Superintendência de Comunicação da UFT fará
ampla divulgação da retomada do edital do Vestibular 2020.2 ora suspenso, dando
ciência aos candidatos sobre novos comunicados, editais de retificação e demais decisões
referentes ao processo seletivo aqui mencionado.
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