EDITAL
PROCESSO SELETIVO 2016 – NOTAS DO ENEM - 2º SEMESTRE
DOS CURSOS DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – PAULO AFONSO/BA

0800-729-2100
www.vestibularead.unit.br ou www.unit.br

Edital DED/UNIT, N.º 24/2016, de 18 de julho de 2016.
A Universidade Tiradentes – Unit –, com sede em Aracaju - SE, na Av. Murilo Dantas, n.º 300, Bairro Farolândia, CEP 49.032-490,
considerando a legislação vigente, as disposições estatutárias regimentais e, especificamente, Portaria GR n.º 172/2014, de 04 de Maio
de 2015, “ad referendum” do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão – Consepe – da Universidade Tiradentes, faz saber,
através do presente Edital, que estarão abertas as inscrições ao Processo Seletivo dos Cursos de Educação a Distância– EAD de 2016 –
2º Semestre (de acordo com as Portarias MEC nº. 651/2004 e MEC 847/2006), que objetiva selecionar candidatos para o curso de
Licenciatura em Pedagogia; para os cursos de Bacharelado em Administração, em Ciências Contábeis e em Serviço Social, e para os
cursos Superiores de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, em Segurança no Trabalho, na modalidade de Educação a Distância,
que serão ofertados na cidade de Paulo Afonso/BA com admissão prevista, exclusivamente, para o segundo semestre de 2016.
DAS INSCRIÇÕES

1.

É considerado apto à inscrição no Processo Seletivo EAD (Notas do Enem) o candidato que tenha concluído o Ensino Médio ou equivalente, fato
que deverá ser comprovado no ato da matrícula, e realizado o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) em um dos 03 (três) anos anteriores ao
Processo Seletivo 2016.2.
1.1. Período: as inscrições deverão ser realizadas no período de 30 de julho de 2016 a 08 de outubro de 2016;
a) As inscrições solicitadas no período estabelecido no item anterior serão isentas para o Processo Seletivo letivo (Notas do Enem) dos Cursos de
Educação a Distância – EAD.
1.2. Para efetuar a inscrição é imprescindível, além do documento de identificação, o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato.
1.3. Inscrição não presencial – via internet – e por telefone.
1.3.1 Será admitida a inscrição via internet, no endereço eletrônico http://www.vestibularead.unit.br ou www.unit.br, ou pelo telefone 0800 79
2100, solicitada no período entre 8 horas do dia 30 de julho de 2016 e 09 horas e 29 minutos do dia 08 de outubro de 2016.
1.3.2 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos. Uma vez
efetivada a inscrição, não será permitida, em hipótese alguma, a sua alteração. Caso haja necessidade, deverá realizar uma nova inscrição.
1.3.3 Só é permitida uma inscrição por candidato. Caso haja mais de uma inscrição, prevalecerá a última delas.
1.3.4 Para inscrever-se via internet para o Processo Seletivo (Notas do Enem) dos Cursos de Educação a Distância – EAD 2016, 2º semestre –, o
candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.vestibularead.unit.br e www.unit.br durante o período de inscrições e, por meio de link
correspondente ao processo seletivo, efetuar a inscrição conforme procedimentos estabelecidos abaixo:
1.3.4.1 Ler atentamente o Edital e o Requerimento de Inscrição.
1.3.4.2 Preencher de forma correta e completa o formulário “Requerimento de Inscrição” e transmitir os dados pela internet.
1.3.5 No ato da inscrição, o candidato deverá definir uma senha com o mínimo de seis (06) caracteres para ter acesso ao sistema.
1.3.6 A Unit não se responsabilizará por solicitações de inscrição, via internet, não recebidas por motivo de ordem técnica dos computadores,
falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a
transferência de dados.
1.3.7 É da inteira responsabilidade do candidato a veracidade dos dados informados para efetivação da inscrição.
1.4 A inscrição será cancelada quando houver:
a) Requerimento de Inscrição preenchido de forma irregular ou incompleta;
b) Documentação irregular ou incompleta;
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DOS CURSOS E VAGAS

Os cursos e vagas ofertados estão relacionados no quadro abaixo:

2.1 Ao efetuar sua inscrição para o Processo Seletivo (Notas do Enem) dos Cursos de Educação a Distância – EAD 2016, 2° Semestre – da Unit,
o candidato deverá fazer somente uma opção de curso entre aqueles relacionados no quadro: “Cursos e Vagas”.

2.2

Os cursos para os quais estão sendo ofertadas as vagas, de acordo com este Edital, foram autorizados e/ou reconhecidos pelo

CONSAD/UNIT/MEC/CNE conforme descrito no quadro abaixo:
CÓDIGO

VAGAS

DURAÇÃO

MODALIDADE

MENSALIDADE
2016

421

15

4,0

Semipresencial

R$ 298,00

422

15

4,0

Semipresencial

R$ 298,00

428

15

4,0

Semipresencial

R$ 274,00

Serviço Social

430

15

4,0

Semipresencial

R$ 298,00

Tecnologia em Segurança no Trabalho(4)

429

15

2,5

Semipresencial

R$ 274,00

Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos(4)

431

15

2,0

Semipresencial

R$ 298,00

CIDADE

CURSO

Administração(1)
Ciências Contábeis
Paulo Afonso/BA

(3)

Pedagogia(3)
(2)

(1) A critério da Unit, os encontros presenciais ocorrerão às segundas-feiras no turno da noite.
(2) A critério da Unit, os encontros presenciais ocorrerão às quartas-feiras no turno da noite.
(3) A critério da Unit, os encontros presenciais ocorrerão às quintas-feiras no turno da noite.
(4) A critério da Unit, os encontros presenciais ocorrerão às sextas-feiras no turno da noite.
Obs.: Poderá a Unit alterar o dia da semana dos encontros presenciais de cada curso, a fim de garantir o melhor funcionamento
acadêmico-administrativo.
A Universidade Tiradentes – Unit – aderiu ao Prouni – Programa Universidade para todos –, e, como tal, disponibiliza vagas com bolsas integrais
para estudantes que estiverem enquadrados na legislação do referido programa.
2.2.1 Os cursos e seus respectivos números de vagas do Processo Seletivo Especial (Notas do Enem) EAD 2016/2° para o Prouni estarão
disponíveis no site do Ministério da Educação (www.mec.gov.br).
2.3.2 O Processo Seletivo para o Prouni é efetuado diretamente pelo MEC, sem ingerência da Unit, e as vagas estão condicionadas à indicação
pelo MEC dos alunos e cursos selecionados.
2.3.3. A oferta de vagas poderá ter alteração no decorrer deste processo.

2.3.4. Os cursos para os quais estão sendo ofertadas as vagas, de acordo com este Edital, foram autorizados conforme quadro abaixo:
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CURSOS

AUTORIZAÇÃO, DECRETO/PORTARIA

Administração – Bacharelado
Ciências Contábeis – Bacharelado
Pedagogia – Licenciatura
Serviço Social – Bacharelado
Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos
Tecnologia em Segurança no Trabalho

Resolução
Resolução
Resolução
Resolução
Resolução
Resolução

CONSAD
CONSAD
CONSAD
CONSAD
CONSAD
CONSAD

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

006/2009
006/2009
006/2009
004/2004
045/2014
003/2010

DATA
12.02.2009
12.02.2009
10.02.2009
13.04.2004
10.03.2014
08.04.2010

3. DO BOLETIM INDIVIDUAL DE NOTAS
3.1.
A critério da Unit, o Boletim de Desempenho Individual poderá ser solicitado, devendo o candidato entregar no prazo de
48 (quarenta e oito) horas.

3.1.1. Os candidatos inscritos nos cursos oferecidos nos polos deverão entregar o Boletim de Desempenho Individual na sede desses polos,
conforme endereço abaixo:

LOCAL

POLO

Paulo Afonso/BA

Unidade Paulo Afonso/BA

ENDEREÇO
Av. Vereador José Moreira, 850. Bairro Perpétuo Socorro. Paulo Afonso/BA

3.1.2. O candidato que apresentar nota de redação menor que 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos, numa escala de 0 (zero) a 1000 (mil),
será eliminado do processo seletivo.
4. DA CLASSIFICAÇÃO
4.1. O Processo Seletivo (Notas do Enem) 2016 – 2º semestre será classificatório. A classificação será processada pela ordem decrescente dos
resultados obtidos na pontuação final dos candidatos nas notas do ENEM.
4.2. Havendo candidatos ocupando idêntica classificação, com a mesma nota, far-se-á o desempate levando-se em consideração:
a) Maior nota obtida na prova de redação do ENEM considerado e
b) Maior idade.
5. DO RESULTADO
5.1. Até 48(quarenta e oito) horas do efetivação da inscrição no Processo Seletivo (Notas do Enem) 2016 – 2º Semestre, o candidato será
informado da sua classificação, bem como o prazo da matricula.
5.1.1 No caso de desistência ou de não comparecimento do candidato no prazo estabelecido no item anterior, seja qual for o motivo, o candidato
será eliminado do Processo Seletivo (Notas do Enem) dos Cursos de Educação a Distância – EAD 2016, 2° Semestre – da Unit.
5.2. Em hipótese alguma haverá revisão relativa ao Processo Seletivo (Notas do Enem) objeto deste Edital.
6. DA MATRÍCULA

6.1. Os candidatos aprovados no referido processo seletivo, terão direito à respectiva vaga, ficando condicionado o exercício desse
direito à celebração de contrato de prestação de serviços educacionais com a Mantenedora da Universidade Tiradentes, à Sociedade de
Educação Tiradentes Ltda e efetivação da matrícula.
6.1.1 Os candidatos aprovados que optarem em efetivar suas matrículas poderão ser matriculados nos cursos já iniciados de educação
a distância. Ao efetivar sua matrícula, o aluno ingressará na disciplina que estiver sendo ministrada à época da matrícula, desde que
não tenha ocorrido o segundo encontro presencial da mesma, de acordo com o calendário acadêmico do curso. A matrícula efetivada a
partir da data do segundo encontro presencial da disciplina, ingressará o aluno na disciplina subsequente. As disciplinas já ministradas
no início dos referidos cursos deverão ser cursadas pelo aluno, no momento da prorrogação da turma a qual está vinculado, uma vez
que a integralização da carga horária/nº de créditos é requisito obrigatório. O aluno deverá arcar com os custos decorrentes desse
serviço, conforme estabelecido no contrato de prestação de serviços educacionais do curso de graduação a distância.
6.2. Os candidatos classificados para o Polo Paulo Afonso/BA farão suas matrículas, até a data prevista em cada Processo Seletivo,
endereço que consta no quadro do item 3.1.1 no horário das 13h às 22h, de 2ª à 6ª feira, e 8h às 12h aos sábados.
6.3. Os candidatos classificados dentro do limite das vagas oferecidas e que não tenham efetivado sua matrícula no prazo estipulado
neste Edital serão considerados desistentes e aqueles que, por alguma razão superveniente, tenham sua matrícula indeferida serão
automaticamente substituídos pelos candidatos excedentes, se houver, obedecendo-se à ordem de classificação.
6.4. A Unit reserva-se o direito de, a seu critério, e concluídas as matrículas, não iniciar aulas de turmas com menos de 70% (setenta
por cento) do total de vagas ofertadas do curso em todos os Polos, devendo, nesses casos, devolver os respectivos valores da matrícula
e/ou indicar outro curso para que o estudante possa se matricular, observando-se o número de vagas e as opções indicadas no
Requerimento de Inscrição.
6.5. Documentação exigida para a matrícula:

a) RG e CPF;
b) Título de Eleitor e Comprovante de votação, relativo às duas últimas eleições realizadas, ou Certificado de Quitação
Eleitoral para os brasileiros com idade igual ou superior a 18 anos;
c) Histórico do Ensino Médio ou equivalente;
d) Certificado do Ensino Médio ou equivalente;
e) Certidão de Nascimento ou Casamento;
Obs.: Caso o candidato seja menor de 18 (dezoito) anos, apresentar também uma cópia do CPF do pai ou responsável;
f)

Documento de Alistamento Militar (para candidatos do sexo masculino);

Obs.: Para matrícula realizada por procuração, o procurador deverá apresentar uma cópia autenticada de sua Cédula de Identidade,
juntamente com uma cópia autenticada da Cédula de Identidade do outorgante;
g) Requerimento de Matrícula devidamente preenchido e assinado pelo estudante;
h) Comprovante de residência do candidato classificado, em Sergipe e, quando for o caso, em Alagoas, Bahia, Pernambuco e Rio
Grande do Norte cujo endereço deverá constar no Requerimento de Matrícula.
6.6. Os candidatos classificados nos polos deverão apresentar os originais e uma cópia dos respectivos documentos relacionados no Item.
6.6.1. Após efetuada matrícula, caso o estudante queira cancelar o ato de vinculação com a Unit, deverá requerer o “cancelamento de matrícula”
junto ao Departamento de Assuntos Acadêmicos – DAA ou no polo.
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6.7. Será garantida ao aluno a devolução de 70% (setenta por cento) da primeira parcela do contrato, paga por ocasião da
matrícula, na hipótese do pedido de cancelamento de matrícula ser protocolado até o último dia útil - expediente do DAA da UNIT
ou do Polo de Apoio Presencial - antes da primeira aula prevista no Calendário Acadêmico do segundo semestre de 2016.
6.8. O deferimento de pedido de cancelamento deverá ser protocolado a partir do 1º dia útil de cada mês, ficará condicionado ao pagamento da
prestação contratual referente ao mês do respectivo pedido de cancelamento.
6.9. A desistência do aluno sem a formalização do pedido de “cancelamento de matrícula” não o desobriga a adimplir com todas as demais
parcelas previstas no Contrato celebrado com a mantenedora da Unit.
7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1. O Processo Seletivo, objeto deste Edital, é válido somente para ingresso no segundo semestre de 2016.
7.2. A critério da Unit, as atividades semanais poderão ser realizadas aos sábados, em qualquer período, ou alternativamente, durante
os dias úteis da semana.
7.3. Terá a matrícula cancelada, em qualquer época, o candidato que tiver participado do Processo Seletivo ou efetuado matrícula
fazendo uso de documentos ou informações falsas, fraudulentas, eivadas de irregularidades ou outros atos ilícitos.
7.4. É de responsabilidade do estudante interessado o conhecimento prévio do local e sala onde o mesmo deverá realizar suas provas.
7.5. A prova de redação será reciclada no prazo de noventa dias após a divulgação do resultado do presente Processo Seletivo.
7.6. A Compese/Unit poderá modificar o presente edital visando ao melhor êxito do concurso vestibular. As modificações, se
necessárias, serão divulgadas e estarão de acordo com a legislação vigente.
7.7. A Unit reserva-se o direito de não manter, a seu critério, o oferecimento neste Processo Seletivo de cursos que não tenham
recebido um mínimo de candidatos equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) das vagas indicadas neste Edital. Neste caso, será
permitido ao candidato inscrito no curso a opção para o mesmo curso em outro Polo, se houver, ou em outro curso no mesmo Polo que
indicou por ocasião da inscrição no processo seletivo respectivo.
7.8. De acordo com o Parecer 301/2003 da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, homologado pelo
Ministério da Educação e publicado no Diário Oficial da União, seção I, página 26, de 9 de agosto de 2004, a Universidade tem
autonomia para fixar o número de vagas para a abertura de novas turmas dos cursos de graduação em oferta pela modalidade da
educação a distância.
7.9. Os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital serão avaliados pela Compese/Unit.
Aracaju, 18 de julho de 2016.

Denison Gois Meneses Aragão
Coordenador da Compese

Paulo Rafael Monteiro Nascimento
Diretor de Educação a Distância
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