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UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO - PROGRAD 

 
EDITAL nº 25/2018 

PROCESSO SELETIVO ESPECIAL 2018.2 - REINGRESSO 
 
A Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), por meio da Pró-Reitoria de Ensino de 
Graduação (PROGRAD), amparada pelas Resoluções nº 63/2010 e nº 44/2014 do 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UVA (CEPE) e, ainda, pela Resolução ad 
referendum nº 38/2018-CEPE, aprovada em 25 de julho de 2018, torna público a 
abertura do PROCESSO SELETIVO ESPECIAL 2018.2 destinado ao preenchimento de 
vagas na modalidade REINGRESSO (READMISSÃO) em cursos de graduação da UVA, 
oferecidos em Sobral-CE, para ingresso no Período Letivo 2018.2. 
 
1. DA VALIDADE 
1.1. O Processo Seletivo de que trata este Edital terá validade, unicamente, para a 

matrícula no Período Letivo 2018.2. 
 

2. DAS INSCRIÇÕES 
2.1. O período de inscrições de candidatos às vagas na modalidade REINGRESSO será 

de 14 a 24 de agosto de 2018, devendo a solicitação ser feita por meio do 
Sistema Acadêmico, no Módulo do Aluno (aluno.uvanet.br), com o 
preenchimento do formulário on-line. 

2.2. Os candidatos que não possuem mais acesso ao Sistema Acadêmico deverão 
solicitar à PROGRAD novo login e senha de acesso, no horário de atendimento 
das 8h às 12h, de segunda a sexta-feira, no campus Betânia.  

2.3. Poderão solicitar REINGRESSO estudantes de cursos de graduação da UVA, 
oferecidos em Sobral-CE, que estejam em situação de abandono por não terem 
efetuado matrícula no período estabelecido pela Pró-Reitoria de Ensino de 
Graduação (PROGRAD). 

2.4. O estudante que solicitar reingresso em cursos já extintos deverá, por meio do 
formulário eletrônico, indicar novo curso para reingresso, conforme a Resolução 
nº 44/2015-CEPE, observada a seguinte equivalência: 
a) Curso de Estudos Sociais: São equivalentes os cursos de Ciências Sociais, 

Filosofia, Geografia, História e Pedagogia; 
b) Letras Habilitação em Língua Portuguesa e Língua Inglesa e Literaturas: São 

equivalentes os cursos de Letras Habilitação em Língua Inglesa e Letras 
Habilitação em Língua Portuguesa; 

c) Tecnologia da Construção Civil: Equivalente ao Curso Superior de Tecnologia 
em Construção de Edifícios. 
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2.5. Será permitida somente uma inscrição para cada candidato, que concorrerá a 

uma única vaga no curso e turno de sua opção. 
2.6. Ao ser readmitido, o estudante seguirá a matriz curricular mais recente adotada 

no curso, conforme estabelece a Resolução nº 46/2010 do Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão da UVA (CEPE). 

2.7. Será cobrada taxa de inscrição no valor de R$ 100,00 (cem reais), que deverá ser 
paga por meio de Documento de Arrecadação Estadual (DAE), gerado no Sistema 
Acadêmico, no Módulo do Aluno, na finalização da inscrição, conforme 
estabelece a Lei Estadual nº 15.838/2015, publicado no D.O.E, em 30/07/2015 e 
a Portaria nº 618/2015-REITORIA, de 12/11/2015. 

2.8. Em hipótese alguma haverá devolução do valor correspondente à taxa de 
inscrição. 

2.9. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição feito por meio de depósito em 
caixa eletrônico; transferência ou depósito em conta corrente; DOC; cheque; 
ordens de pagamento; ou qualquer outra forma diferente da indicada neste 
Edital. 

2.10. Não serão aceitos pedidos de inscrição condicional, por via postal, fac-simile, e-
mail e/ou fora do período indicado neste Edital. 

2.11. A inscrição somente será efetivada após a confirmação de pagamento da taxa de 
inscrição ou validação do pedido de isenção de pagamento da taxa, conforme 
item 3 deste Edital. 

2.12. A PROGRAD não se responsabilizará por inscrição não recebida por motivos de 
ordem técnica, tais como falhas de comunicação e congestionamento de redes 
de computadores, que impossibilitem a transferência de dados. 

2.13. Caso não seja confirmado o pagamento através do DAE o candidato terá 
indeferido o pedido de inscrição, não podendo participar do processo seletivo. 

2.14. Para o pedido de isenção da taxa de inscrição, o candidato deverá preencher o 
formulário eletrônico, no ato da inscrição, e apresentá-lo impresso, juntamente 
com a documentação indicada no item 5 deste Edital, no horário das 8h às 12h, 
de segunda a sexta-feira, e das 17h às 21h, de segunda a quinta-feira, à 
PROGRAD, no campus Betânia. 

2.15. A obrigatoriedade da entrega da documentação indicada no item 4 deste Edital  
será somente para os casos de solicitação de isenção da taxa de inscrição. 

2.16. A PROGRAD divulgará no dia 12 de setembro de 2018, no endereço eletrônico 
www.uvanet.br e/ou www.uvanet.br/prograd, a lista de candidatos com 
INSCRIÇÕES DEFERIDAS e INDEFERIDAS. 
 
 

 

http://www.uvanet.br/
http://www.uvanet.br/prograd
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3. DOS RECURSOS 
3.1. A interposição de recurso será aceita somente nos casos indeferimento de 

pedido de isenção da taxa de inscrição. 
3.2. O candidato que tiver INDEFERIDO o pedido de isenção de pagamento da taxa de 

inscrição poderá interpor recurso, no período de 17 a 19 de setembro de 2018, 
mediante entrega de requerimento por escrito, com as devida fundamentação e 
comprovação, no PROTOCOLO GERAL DA UVA, no campus Betânia, localizado à 
Av. da Universidade, 850, Betânia, no horário das 8h às 12h e das 14h às 17h, de 
segunda a sexta-feira. 

3.3. Em hipótese alguma, será aceita solicitação de acréscimo de documentação 
exigida fora do período de inscrição. 

3.4. O resultado do julgamento dos recursos será divulgado na PROGRAD e/ou no 
sítio eletrônico da UVA (www.uvanet.br) no dia 28 de setembro de 2018. 

3.5. O candidato que tiver seu pedido de isenção indeferido e/ou seu recurso 
indeferido estará automaticamente excluído do Processo Seletivo. 

3.6. O candidato que tenha efetivado o pagamento da taxa de inscrição por meio do 
Documento de Arrecadação Estadual (DAE) e tiver o pedido de isenção de taxa 
deferido, terá a isenção de pagamento cancelada. 

3.7. O Resultado Final do PROCESSO SELETIVO ESPECIAL 2018.2, regido pelo presente 
Edital será divulgado na PROGRAD e/ou no sítio eletrônico da UVA 
(www.uvanet.br), no dia 1º de outubro de 2018. 

 
4. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
4.1. A isenção deverá ser solicitada durante a inscrição on-line, somente no período 

de 14 a 23 de agosto de 2018.  
4.2. Poderá solicitar isenção do pagamento da taxa de inscrição o candidato que 

apresentar, durante o período de inscrição, documento que comprove: 
a) Ser servidor público vinculado à Administração Estadual do Estado do Ceará, 

comprovando a sua situação mediante cópia do último extrato de pagamento 
ou declaração do setor de trabalho do servidor (Parágrafo Único da Lei 
Estadual nº 11.551, de 18 de maio de 1989); 

b) Ser funcionário técnico-administrativo desta Universidade e amparado pela 
Portaria nº 243/2010 de 26/04/10, bem como seus dependentes diretos 
(cônjuge e filhos). 

c) Em se tratando de dependente direto de servidor da UVA, o candidato 
deverá apresentar fotocópia do último contracheque ou declaração do setor 
de trabalho do servidor da UVA; comprovação do vínculo com o servidor da 
UVA, por meio de fotocópia de documento oficial (certidão de casamento, 
certidão de nascimento ou documento de identidade); 
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d) Ser doador de sangue com, no mínimo, duas doações no período de 1 (um) 
ano, mediante apresentação de certidão original fornecida pelo Centro de 
Hemoterapia e Hematologia do Estado do Ceará (HEMOCE), tendo sido a 
última doação realizada num prazo de até 12 (doze) meses da data de 
inscrição no Processo Seletivo Especial (Lei Estadual nº 12.559, de 29 de 
dezembro de 1995); 

e) Ser deficiente físico, de acordo com a Lei Estadual nº 13.830, de 16/11/2006, 
devendo apresentar atestado médico original que comprove a espécie e o 
grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10); 

f) Ser participante de programa social do Governo Federal, conforme 
especificado na Resolução nº 007/2009-CONDIR, comprovado por meio de 
cópia do Cadastro Único (CADUNICO) que registre o benefício; cópia do 
cartão em nome do candidato ou em nome do responsável legal pelo 
candidato, acompanhado de documento que comprove a dependência legal 
(Certidão de Nascimento, Carteira de Identidade etc.); Os candidatos deverão 
apresentar, também, a fotocópia do documento de identidade (frente e 
verso) ou da carteira profissional e fotocópia do CPF do inscrito, não sendo 
aceito apenas o Cartão do Cidadão. 

  
4.3. O formulário de inscrição e o pedido de isenção, com documentos que 

comprovem que o candidato atende aos requisitos indicados no subitem 4.1 
deverão ser entregues na PROGRAD, no campus Betânia, no horário das 8h às 
12h (segunda a sexta-feira) e das 17h às 21h (segunda a quinta-feira). 

4.4. Não serão aceitos documentos ilegíveis ou emitidos via fax ou outras formas que 
não as exigidas neste Edital. 

4.5. O candidato que não apresentar a documentação exigida terá o pedido de 
inscrição INDEFERIDA, não sendo aceitos documentos fora do período indicado 
no item 4.2 deste Edital. 

4.6. Não serão aceitos pedidos de inscrição condicional, por meio de fac-símile (fax) 
ou fora do período estabelecido neste Edital. 
 

5. DA MATRÍCULA 
5.1. A reabertura de matrícula dos candidatos readmitidos no Processo Seletivo de 

que trata este Edital será feita no período de 08 a 11 de outubro de 2018, de 
forma presencial na PROGRAD, no horário das 8h às 12h e 14h às 17h (segunda a 
quinta-feira). 

5.2. Para a reabertura da matrícula será exigido o documento oficial de identidade do 
aluno, com foto. 
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5.3. Perderá a matrícula o candidato que chegar fora do prazo e horário 
estabelecidos, bem como aquele que, por qualquer motivo, deixar de efetuar a 
reabertura de matrícula no prazo indicado neste Edital. 

5.4. Os candidatos admitidos por meio deste Edital deverão, no período de matrícula 
e/ou reajuste de matrícula, constantes no Calendário Acadêmico 2018.1, 
matricular-se nas disciplinas a ser cursadas no semestre, condicionadas à 
existência de vagas, caso contrário, ficaram novamente em situação de 
abandono. 
 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1. Serão indeferidos os pedidos de inscrição feitos em descumprimento ao que 

determina este Edital. 
6.2. O candidato é o único responsável pela veracidade das informações prestadas no 

formulário de inscrição on-line e, ao efetuar a inscrição, declara aceitar as 
condições e normas expressas neste Edital, às quais não poderá alegar 
desconhecimento ou inconformação. 

6.3. A PROGRAD responsabilizar-se-á pela guarda dos documentos apresentados 
pelos candidatos até a conclusão e matrícula dos aprovados, providenciando a 
incineração dos documentos cuja devolução não tenha sido solicitada em até 30 
(trinta) dias após as matrículas. 

6.4. A PROGRAD, ouvida a Reitoria, poderá, em atendimento aos interesses da 
Universidade, prorrogar os prazos estabelecidos para a inscrição de candidatos, 
divulgação de resultados e período de reabertura de matrícula, bem como, 
quando necessário, expedirá instruções, aditivos, orientações e procedimentos 
complementares relativos ao Processo Seletivo. 

6.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção, ouvida a PROGRAD 
e/ou Reitoria, conforme a natureza da matéria, respeitando-se a legislação em 
vigor e os procedimentos internos desta IES. 
 

 
Campus Betânia, Sobral-CE, 08 de agosto de 2018. 

 
 

Prof.ª Dr.ª Ana Sancha Malveira Batista  
Pró-Reitora de Ensino de Graduação 

 
 
 

Prof. Dr. Fabianno Cavalcante de Carvalho  
Reitor 

 



 

Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA 
Campus Betânia - Avenida da Universidade, 850 - Betânia - CEP: 62.040-370 | Sobral - Ceará 

(88) 3611-6652 | www.uvanet.br 

6 

 
 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO - PROGRAD 

 
EDITAL nº 25/2018 

PROCESSO SELETIVO ESPECIAL 2018.2 - REINGRESSO 
 

ANEXO ÚNICO - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

DATA/PERÍODO MODALIDADE EVENTO 

14 a 24 de agosto de 2018 On-line Período de Inscrições 

14 a 23 de agosto de 2018 On-line 
Período de solicitação da isenção da 

taxa de inscrição. 

24 de agosto de 2018 On-line 
Último dia para pagamento da taxa de 

inscrição. 

12 de setembro de 2018 On-line 
Divulgação de inscrições DEFERIDAS e 

INDEFERIDAS 

17 a 19 de setembro de 2018 Presencial 
Período de INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 
administrativo contra o indeferimento 

das inscrições. 

28 de setembro de 2018 On-line 
RESULTADO DO JULGAMENTO dos 
recursos administrativos contra o 

indeferimento. 

01 de outubro de 2018 On-line e 

presencial 
Divulgação do RESULTADO FINAL 

08 a 11 de outubro de 2018 Presencial Reabertura de matrícula na PROGRAD. 

 


