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Portaria nº 18 /2022/CG PS-ICG de 17 de Maio de 2022 

 

A Comissão Gestora do Processo Seletivo para Ingresso nos Cursos de 
Graduação Presenciais da Univasf – CG PS-ICG 2022, no uso de suas 
atribuições, e tendo em vista o disposto no EDITAL Nº 01, DE 11 DE 
FEVEREIRO DE 2022 PROEN, retificado pelo EDITAL Nº 04, DE 07 DE ABRIL 
DE 2022, RESOLVE: 

 

1. DIVULGAR a alteração de parte do Cronograma do Anexo I da Portaria 

nº 14/2022/CG PS-ICG de 25 de abril de 2022 que trata da divulgação 

dos resultados da pré-matrícula on-line dos candidatos que 

preencheram e finalizaram o questionário na 1ª CPLE ON-LINE 

(CONFIRMAÇÃO DA PERMANÊNCIA NA LISTA DE ESPERA DA UNIVASF 

ON- LINE); 

 

ONDE SE LÊ: 

Cronograma para as atividades referentes à 1ª CPLE ON-LINE 
 

DATA ATIVIDADE 

16/05 CONVOCAÇÃO para matrícula a partir do resultado parcial da 
pré-matrícula para os candidatos do 1º remanejamento 
(candidatos classificados dentro das vagas disponíveis). O 
resultado parcial conterá as pré-matrículas que foram 
confirmadas, as não confirmadas (com pendência de 
documentos exigidos para pré-matrícula), e os eliminados (não 
realizaram a pré-matrícula) para os candidatos do 1º 
remanejamento. 

16/05 a 30/05 CONVOCAÇÃO dos candidatos com pré-matrícula confirmada 
no 1º remanejamento para gravar e enviar o vídeo de 
autodeclaração étnico-racial, apenas para os candidatos dos 
Grupos L2, L6, L10 e L14, exceto os indígenas. Link para envio 
do vídeo: https://forms.gle/L7Fmp3iyUN3BmH6x9 

17/05 e18/05 Prazo para interpor RECURSO do resultado parcial da pré- 

matrícula para os candidatos do 1º remanejamento. 

20/05 RESULTADO FINAL da pré-matrícula para os candidatos do 
1º remanejamento. 

 

mailto:comissaogestora.graduacao@univasf.edu.br
https://portais.univasf.edu.br/estudante/processos-seletivos/ps-icg-2022/ps-icg2022_arquivos/Edital_ps_icg_2022_retificado_08042022.pdf
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LEIA SE: 

Cronograma para as atividades referentes à 1ª CPLE ON-LINE 
 

DATA ATIVIDADE 

20/05 DIVULGAÇÃO do Resultado Parcial da Pré-matrícula on-line. O 
resultado parcial conterá os nomes dos candidatos com pré-
matrícula confirmadas, e os cuja pré-matrícula não foram 
confirmadas. Neste resultado, serão contemplados os candidatos 
que se classificarem dentro do número de vagas 
remanescentes para o 1º Remanejamento por curso e 
modalidade.  

21/05 e 24/05 Prazo para interpor RECURSO contra resultado parcial da pré- 

matrícula on-line para os candidatos aptos a serem convocados 

para o 1º remanejamento. 

26/05 RESULTADO FINAL da pré-matrícula on-line para os 
candidatos aptos a serem convocados para o do 1º 
remanejamento. 

 
 


