
EDITAL Nº. 23/2015

Dispõe  sobre  a  complementação  das  vagas
remanescentes  do  Processo  Seletivo  Vestibular
2015.1 (2ª. chamada).

A Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), através da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação
(PROGRAD), em atendimento a Resolução Nº. 05/2015, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Exten-
são (CEPE), aprovada em Reunião no dia 25 de fevereiro de 2015, torna público para conhecimento
dos interessados o presente Edital, disciplinando as condições para provimento de complementação
de vagas remanescentes do Processo Seletivo Vestibular 2015.1 aos candidatos exclusivamente clas-
sificáveis, conforme o resultado final do vestibular, regido pelo Edital Nº. 17/2014, até o limite das
vagas não preenchidas, para o ingresso no primeiro semestre letivo de 2015.

1. DA VALIDADE:
1.1.  O processo  seletivo  a  que  se  refere  o  presente  Edital  destina-se  ao  provimento  de  vagas
remanescentes do Processo Seletivo Vestibular (Edital Nº. 17/2014), exclusivamente aos candidatos
classificáveis até o limite das vagas não preenchidas.
1.2. A complementação das vagas remanescentes, previsto neste Edital, será válido apenas para o
preenchimento das vagas ofertadas para o primeiro período do ano letivo de 2015.
1.3. O quadro com a quantidade de vaga(s) remanescente(s) a ser(em) oferecida(s) por Curso em 2ª.
chamada, dar-se-á devido a permanência da ociosidade das vagas, após matrícula dos dia 07 e 08 de
abril, regida pelo Edital Nº. 12/2015, que encontra-se no Anexo I deste Edital.
1.4.  A lista  com  os  nomes  dos  candidatos  classificáveis  no  Vestibular  (Edital  Nº.  17/2014)  e
convocados  para  o  preenchimento  das  vagas  remanescentes  através  deste  edital  encontra-se
disponível no Anexo II deste Edital.
1.5. O candidato classificável convocado só poderá fazer a matrícula, exclusivamente, para o curso,
modalidade e turno em que que foi classificado.

2. DAS MATRÍCULAS:
2.1.  As matrículas serão efetuadas nos dias  04 e 05 de maio de 2015, exclusivamente,  de 08h às
12h, na sede da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROGRAD), no  Campus da Betânia, em
Sobral, para os candidatos classificáveis com o nome na lista, Anexo II, deste Edital.
2.2. Se ainda restarem vagas, a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROGRAD), divulgará no
dia  06  de  maio  de  2015,  a  partir  das  10  horas,  na  PROGRAD  e/ou  no  endereço  eletrônico
http://www.uvanet.br. A chamada dos candidatos classificáveis seguintes será às 9 horas do dia 07
de maio de 2015, até o preenchimento das vagas.
2.3. A matrícula poderá ser efetivada pelo candidato ou qualquer outra pessoa com maioridade (18
anos de idade), desde que apresente os documentos solicitados e uma procuração.
2.4. O candidato que não efetivar sua matrícula na data estabelecida perderá o direito à vaga e será
convocado o próximo candidato, respeitando-se, rigorosamente, a ordem de classificação, e será
convocado para  sua  vaga,  por  ordem de  classificação,  o  candidato  subsequente,  o  qual  deverá
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efetuar a matrícula em data e horário a ser divulgado pela Universidade, de acordo com item 2.2,
deste Edital.

3. DA DOCUMENTAÇÃO:
3.1. Para  a  matrícula  serão  exigidos  os  seguintes  documentos,  acompanhados  dos  respectivos
originais:
a) 1 (uma) fotocópia da Carteira de Identidade;
b) 1 (uma) fotocópia do Certificado de Conclusão do Ensino Médio;
c) 1 (uma) fotocópia do comprovante da obrigação eleitoral;
d) 1 (uma) fotocópia do Certificado Militar (para homens);
3.2. O candidato fica obrigado a comprovar, no ato da matrícula, a conclusão do Ensino Médio ou
equivalente, caso não a comprove, perderá o direito à matrícula.
3.3. Em caso de ter realizado estudos equivalentes ao Ensino Médio no exterior, no todo ou em
parte, o candidato deverá apresentar parecer de equivalência de estudos da Secretaria Estadual de
Educação do Estado do Ceará ou de qualquer outro Estado da União.
3.4.  Não  será  aceito  como comprovante  de  término  do  Ensino  Médio  o  Certificado  Supletivo
prestado por menores de 18 anos.
3.5. A falta de um dos documentos anteriormente relacionados impedirá a efetivação da matrícula,
não cabendo, nesse caso, recurso e nem será facultada a matrícula condicional.

4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
4.1. O candidato que não proceder à respectiva matrícula no dia indicado ou deixar de apresentar
todos os documentos será considerado desistente, sendo, a critério da Universidade, convocado para
sua vaga, por ordem de classificação, o candidato subsequente, o qual deverá efetuar sua matrícula
nas datas e horários previstos ou a serem divulgados pela Universidade.
4.2. A Universidade poderá fazer tantas chamadas de convocação quantas forem necessárias e, para
cada nova convocação de candidato(s), esta deverá ser feita com uma listagem nominal, por ordem
de  classificação,  respeitando-se  os  critérios  de  classificação  e  o  Calendário  das  Atividades  de
Ensino dos Cursos de Graduação.
4.3.  Os casos omissos, excepcionalmente, deverão ser resolvidos pela Pró-Reitoria de Ensino de
Graduação (PROGRAD), ouvida a Reitoria.

Sobral-CE, 17 de abril de 2015.

Prof. Dr. Petrônio Emanuel Timbó Braga
PRÓ-REITOR DE ENSINO DE GRADUAÇÃO

Prof. Dr. Fabianno Cavalcante de Carvalho
REITOR
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EDITAL Nº. 23/2015
ANEXO I

Quantidade de vagas ociosas para complementação por Curso – Semestre 2015.1
(Ingressantes) – (2ª. chamada)

Curso Turno Nº de vagas

Ciências Biológicas - Licenciatura Integral 01

Ciências da Computação – Bacharelado Integral 02

Direito – Bacharelado Tarde 02

Enfermagem – Bacharelado Integral 02

Engenharia Civil – Bacharelado Integral 02

Física – Licenciatura Noite 01

Matemática – Licenciatura Noite 01

Zootecnia – Bacharelado Integral 01

Total de Vagas 12
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EDITAL Nº. 23/2015
ANEXO II

Lista dos candidatos classificáveis por ordem de classificação (2ª. Chamada).

Curso Nome Classificação

Ciências Biológicas - Licenciatura Francisco Walison Lima Silva 44º

Ciências da Computação – Bacharelado
Ângela Ferreira Magalhães 38º

Euclides Aguiar Lima 39º

Direito – Bacharelado
Jéssica Tamires Dutra 54º

Hivina Bezerra Nobre do Vale 55º

Enfermagem – Bacharelado
Valdeirla Maria Domingos Lima 75º

Ledijane Nobre Morais 76º

Engenharia Civil – Bacharelado
Vanessa Rocha Neves Carneiro 45º

Victor Patrick do Nascimento Oliveira 46º

Física – Licenciatura Marcos David Firmo Teixeira 66º

Matemática – Licenciatura Gilvan Lucas Mourão 41º

Zootecnia – Bacharelado Joice de Carvalho Silva 82º

Total de Candidatos 12
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