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COMPLEMENTAÇÃO DE VAGAS REMANESCENTES 

DO PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR 2015.1. 

EDITAL Nº 023/2015 

 

CHAMADA DOS CLASSIFICÁVEIS SEGUINTES 

 

 

A Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), por meio da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação 

(PROGRAD), em atendimento a Resolução Nº05/2015, do Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (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 classificáveis, 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. DAS VAGAS 

1.1 A chamada e matrícula dos classificáveis seguintes à segunda chamada, realizada nos dias 4 e 5 

de maio de 2015, seguirão ao estabelecido nos itens 2.2; 2.3; 2.4; 3.1 e 3.5 do Edital Nº023/2015 

que dispõe sobre a Complementação das Vagas Remanescentes do Processo Seletivo Vestibular 

2015.1 -2ª chamada. 

 

1.2 As vagas remanescentes de que tratam o presente Edital estão apresentadas no QUADRO 01, a 

seguir:  

 

QUADRO 01: Vagas remanescentes por Curso 

 

Curso Turno Nº de vagas 
Classificação de início 

para chamada 

Ciências Biológicas - Licenciatura Integral 01 45º 

Ciências da Computação – Bacharelado Integral 02 40º 

Direito – Bacharelado Tarde 0 - 

Enfermagem – Bacharelado Integral 02 77º 

Engenharia Civil – Bacharelado Integral 02 47º 

Física – Licenciatura Noite 01 67º 
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Matemática – Licenciatura Noite 0 - 

Zootecnia – Bacharelado Integral 0 - 

Total de Vagas 08 

 

 

2. DA MATRÍCULA 

A chamada dos candidatos classificáveis seguintes será às 9 horas do dia 7 de maio de 2015, até o 

preenchimento das vagas. 
 

2.1 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. 

 

2.2 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 

efetuar a matrícula em data e horário a ser divulgado pela Universidade, de acordo com item 2.2, 

deste Edital. 
 

3. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

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 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. 

 

 

 

Campus da Betânia, Sobral-CE, 06 de maio de 2015. 

 

 

 

Prof. Dr. Petrônio Emanuel Timbó Braga 

Pró-Reitor de Ensino de Graduação 


