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EDITAL Nº 045/VRG/2022 

 

 
ALTERA O ITEM 15 DO EDITAL Nº 
040/VRG/2022, QUE DISCIPLINA O 
PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO 
NOS CURSOS DE LICENCIATURA POR 
MEIO DE RECURSOS DA UNIVALI E POR 
MEIO DE RECURSOS DO FUNDO DE 
APOIO À MANUTENÇÃO E AO 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
SUPERIOR – CONFORME EDITAL Nº. 
1651/SED/2022 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 

O Vice-Reitor de Graduação da Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI, no uso 

de suas atribuições regimentais e estatutárias, resolve: 

 

1. Alterar o item 15 do Edital nº 040/VRG/2022, referente ao CRONOGRAMA 
que passa a ter a seguinte redação: 

 

Item 15. CRONOGRAMA 

 

15.1 DA PRIMEIRA ETAPA DE SELEÇÃO  

ATIVIDADE DATA LOCAL 

Divulgação do Edital 
08/08/2022 
Após às 18h 

Portal da UNIVALI  
www.univali.br/editais  

Inscrição e postagem 
dos documentos  

De 08/08 a 18/08/2022 

Sistema do UNIEDU 
https://bolsasuniedu.sed.sc.gov.br/wwpbas
eobjects.home.aspx  

Emissão do parecer por 
parte da UNIVALI quanto 
ao preenchimento do 
cadastro e 
documentação postada 
pelo candidato  

Até 22/08/2022 

E-mail do candidato cadastrado no 
Sistema do UNIEDU 

Publicação do resultado 
dos candidatos pré-
classificados na 1ª etapa 
de Seleção 

23/08/2022 
Após às 18h 

Portal da UNIVALI  
www.univali.br/editais  

Interposição de Recurso 
referente a 1ª etapa de 
seleção 

24/08/2022 

O candidato deverá preencher o 
requerimento de interposição de recursos 
constante na página www.univali.br/editais 
e enviar para o e-mail bolsas@univali.br  

http://www.univali.br/editais
https://bolsasuniedu.sed.sc.gov.br/wwpbaseobjects.home.aspx
https://bolsasuniedu.sed.sc.gov.br/wwpbaseobjects.home.aspx
http://www.univali.br/editais
http://www.univali.br/editais
mailto:bolsas@univali.br
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Resultado do pedido de 
Recurso referente a 1ª 
etapa de seleção e 
divulgação dos 
candidatos classificados 
referente à 1ª etapa de 
seleção. 

26/08/2022 
Após às 18h 

Portal da UNIVALI  
www.univali.br/editais  

Período de Matrícula dos 
alunos classificados 
referente à 1ª etapa de 
seleção 

De 29 a 31/08/2022 

Conforme procedimentos estipulados no 
Edital de divulgação dos alunos 
classificados. 

Início do Curso 
01/09/2022 

Informação constante na programação 
acadêmica, disponibilizada após a 
efetivação da matrícula.  

 

15.2 DA SEGUNDA ETAPA DE SELEÇÃO  

ATIVIDADE DATA LOCAL 

Divulgação do Edital 
23/08/2022 
Após às 18h 

Portal da UNIVALI  
www.univali.br/editais  

Inscrição e postagem 
dos documentos  

De 10/09 a 18/09/2022 

Sistema do UNIEDU 
https://bolsasuniedu.sed.sc.gov.br/wwpbas
eobjects.home.aspx  

Emissão do parecer por 
parte da UNIVALI quanto 
ao preenchimento do 
cadastro e 
documentação postada 
pelo candidato  

Até 20/09/2022 

E-mail do candidato cadastrado no 
Sistema do UNIEDU 

Publicação do resultado 
dos candidatos pré-
classificados na 2ª Etapa 
de Seleção 

21/09/2022 
Após às 18h 

Portal da UNIVALI  
www.univali.br/editais  

Interposição de Recurso 
referente a 2ª etapa de 
seleção 

22/09/2022 

O candidato deverá preencher o 
requerimento de interposição de recursos 
constante na página www.univali.br/editais 
e enviar para o e-mail bolsas@univali.br  

Resultado do pedido de 
Recurso referente a 2ª 
etapa de seleção e 
divulgação dos 
candidatos classificados 
referente à 2ª etapa de 
seleção. 

23/09/2022 
Após às 18h 

Portal da UNIVALI  
www.univali.br/editais  

Período de Matrícula dos 
alunos classificados 
referente à 2ª etapa de 
seleção 

26 e 27/09/2022 

Conforme procedimentos estipulados no 
Edital de divulgação dos alunos 
classificados. O cronograma de aulas será 
disponibilizado na Programação 
Acadêmica. 

 
15.3 As inscrições de cada etapa resultarão em classificação própria a ser 

http://www.univali.br/editais
http://www.univali.br/editais
https://bolsasuniedu.sed.sc.gov.br/wwpbaseobjects.home.aspx
https://bolsasuniedu.sed.sc.gov.br/wwpbaseobjects.home.aspx
http://www.univali.br/editais
http://www.univali.br/editais
mailto:bolsas@univali.br
http://www.univali.br/editais
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divulgada conforme os itens 15.1 e 15.2 deste Edital, dentro do número de 
vagas ofertadas, até o esgotamento das vagas disponíveis, conforme 
estabelecido no item 3.1 do Edital nº 040/VRG/2022. 

 
15.4 A segunda etapa de seleção será destinada exclusivamente para as 

vagas remanescentes dos cursos que não atingiram o total de vagas 
ofertadas na primeira etapa de seleção.  

 
15.5 O(a) candidato(a) inscrito em primeira etapa de seleção e não classificado, 

que desejar concorrer a vagas remanescentes ofertadas em segunda etapa 
de seleção, deverá efetuar novamente todos os procedimentos de inscrição 
constantes no Edital nº 040/VRG/2022, observados os prazos 
estabelecidos no item 15.2 deste Edital.  

 

15.6 Só estará apto a realizar a matrícula o candidato classificado que estiver 
adimplente com a Fundação UNIVALI e suas mantidas, quer na condição 
de responsável financeiro ou de beneficiário dos serviços prestados pela 
Fundação UNIVALI. Informações sobre pendências financeiras poderão ser 
obtidas diretamente com o setor de negociação através do e-mail 
negociacao@univali.br ou via WhatsApp (47) 99130-0269. 

 

2. Ficam mantidas as demais disposições estabelecidas pelo Edital nº 
040/VRG/2022, verificadas as datas referenciadas, que seguirão o 
cronograma deste Edital. 

 

3. O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 
Itajaí (SC), 23 de agosto de 2022. 

 
 

Prof. Dr. José Everton da Silva 
Vice-Reitor de Graduação  

 

mailto:negociacao@univali.br

