
COMUNICADO
REMANEJAMENTO DE VAGAS E MATRÍCULA DE CLASSIFICÁVEIS

PROCESSO SELETIVO 2018.1

O Processo Seletivo 2018.1 da Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA contempla, de maneira inédita,

ações afirmativas em prol da comunidade acadêmica, realizando a distribuição de suas vagas através de Sistema de

Cotas, conforme estabelece a Lei 16.197/2017.

Neste  sentido,  dando  seguimento  ao  processo  de  admissão  dos  candidatos  classificados  e  classificáveis,

realizamos de maneira célere a realocação de vagas que restaram ociosas, antes reservadas ao Sistema de Cotas – para a

concorrência em Ampla Disputa.  Desta forma,  o sistema de divulgação de resultados do Processo Seletivo 2018.1

passou  a  contemplar,  a  partir  do  meio-dia  do  dia  15/06/18,  a  situação  já  devidamente  atualizada,  refletindo  tal

remanejamento.

Posto  isso,  esclarecemos  que  candidatos  antes  considerados  classificáveis  passaram a  ser  exibidos  como

classificados, não havendo prejuízo em nenhum processo relacionado à admissão dos mesmos.

Por  fim,  ratificamos  que  conforme  estabelecido  no  Edital  01/2018-CEPS,  aguardamos  os  respectivos

candidatos para matrícula dentro do limite das vagas remanescentes nos dias 18 e 19 de junho de 2018, na Pró-Reitoria

de Ensino de Graduação – PROGRAD, Campus Betânia, das 09 às 17 horas, para todos os cursos. Se ainda restarem

vagas, a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação – PROGRAD fará a divulgação no dia 19 de junho de 2018, a partir das

20 horas,  na  sede da PROGRAD e/ou no endereço eletrônico http://www.uvanet.br.  A chamada dos classificáveis

seguintes, sendo efetuada essa matrícula a partir das 09 horas do dia 20 de junho de 2018.

Sendo o que nos cumpre informar e esclarecer,

Campus Betânia, Sobral-CE, 18 de junho de 2018

Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROGRAD)
Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA)
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