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ALTERA O EDITAL Nº 15/2022,
QUE TRATA DO PROCESSO
SELETIVO PARA OS CURSOS DE
GRADUAÇÃO À DISTÂNCIA EM
LICENCIATURA EM LÍNGUA
PORTUGUESA E LICENCIATURA
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS
DA NATUREZA – INGRESSO
2022.2.

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) vem alterar o
Edital Nº 15/2022, que trata do Processo Seletivo para os Cursos de Graduação à Distância
em Licenciatura em Língua Portuguesa e Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Da
Natureza – Ingresso 2022.2, conforme descrito abaixo:

Onde se lê:

3.1.

 
Evento

 
Data/Período

Publicação do Edital 03 de 2022 junho
Inscrições via internet –
seunem.unilab.edu.br e

sisure.unilab.edu.br

03 de junho a 12 de junho
de

202
Resultado parcial de inscrições

(deferidas e
indeferidas)

21 de junho de 2022

Recurso de inscrição 22 e 23 de junho 2022
Resultado final 25 de junho 2022

Convocação para pré-matrícula (1ª
chamada) 25 de junho 2022

Pré-matrícula 1ª chamada (on-line
conforme item 8.3)

27 a 29 de junho de
2022

Resultado Final de Análise 04 de julho 2022
Matrícula Curricular 01 a 06 de julho de 2022

Convocação para pré-matrícula (2ª 07 de julho de 2022
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chamada) 07 de julho de 2022
Pré-matrícula 2ª chamada (on-line

conforme item 8.3) 07 a 11 de julho de 2022
Resultado Final de Análise 20 de julho de 2022

Início do período letivo 06 de agosto de 2022
Evento

(Banca de heteroidentificação e
verificação da condição de pessoa

com deficiência)
Data/Período

Convocação dos candidatos(as)
autodeclarados

pretos e pardos da 1ª chamada para
Banca heteroidentificação/ Convocação

dos candidatos(as) pessoas com
deficiência da 1ª chamada para análise

desta condição.

06 de julho de 2022

Realização das bancas (verificação e
validação da autodeclaração e

verificação da documentação da pessoa
com deficiência)

11 a 20 de julho de 2022

Publicação dos resultados dos
pareceres das bancas de verificação e

validação da autodeclaração.
Publicação do resultado de avaliação da

condição de pessoa com deficiência.

22 de julho de 2022

Convocação dos candidatos(as)
autodeclarados pretos e pardos da 2ª

chamada para Banca
heteroidentificação/ Convocação dos

candidatos(as) pessoas com deficiência
da 2ª chamada para análise desta

condição

21 de julho de 2022

Realização das bancas da 2ª chamada
(verificação e validação da

autodeclaração e verificação da
documentação da pessoa com

deficiência)

25 de julho de 2022

Publicação dos resultados dos
pareceres das bancas de verificação e

validação da autodeclaração.
Publicação do resultado de avaliação da

condição de pessoa com deficiência.

26 de julho de 2022

Prazo para interposição de recurso (1ª
e 2ª

Chamada)
27 e 28 de julho de 2022

Convocação para a Banca Recursal (1ª
e 2ª

Chamada)
01 de agosto de 2022

Realização da Banca Recursal (1ª e 2ª
Chamada) 04 de agosto de 2022

Leia-se

3.1.

 
Evento

 
Data/Período

Publicação do Edital 03 de 2022 junho
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Inscrições via internet –
seunem.unilab.edu.br e

sisure.unilab.edu.br

03 de junho a 12    de
junho de

202
Resultado parcial de inscrições

(deferidas e
indeferidas)

21 de junho de 2022

Recurso de inscrição 22 e 23 de junho 2022
Resultado final 25 de junho 2022

Convocação para pré-matrícula (1ª
chamada) 25 de junho 2022

Pré-matrícula 1ª chamada (on-line
conforme item 8.3) 27 a 29 de junho de 2022

Resultado Final de Análise 04 de julho 2022
Matrícula Curricular 01 a 03 de agosto de

2022
Convocação para pré-matrícula (2ª

chamada) 12 de julho de 2022
Pré-matrícula 2ª chamada (on-line

conforme item 8.3)
 13 a 14 de julho de

2022
Resultado Final de Análise 20 de julho de 2022

Matrícula Curricular 01 a 03 de agosto de
2022

Início do período letivo 06 de agosto de 2022
Evento

(Banca de heteroidentificação e
verificação da condição de pessoa

com deficiência)
Data/Período

Convocação dos candidatos(as)
autodeclarados

pretos e pardos da 1ª chamada para
Banca heteroidentificação/ Convocação

dos candidatos(as) pessoas com
deficiência da 1ª chamada para análise

desta condição.

06 de julho de 2022

Realização das bancas (verificação e
validação da autodeclaração e

verificação da documentação da pessoa
com deficiência)

11 a 20 de julho de 2022

Publicação dos resultados dos
pareceres das bancas de verificação e

validação da autodeclaração.
Publicação do resultado de avaliação da

condição de pessoa com deficiência.

22 de julho de 2022

Convocação dos candidatos(as)
autodeclarados pretos e pardos da 2ª

chamada para Banca
heteroidentificação/ Convocação dos

candidatos(as) pessoas com deficiência
da 2ª chamada para análise desta

condição

21 de julho de 2022

Realização das bancas da 2ª chamada
(verificação e validação da

autodeclaração e verificação da
documentação da pessoa com

deficiência)

25 de julho de 2022

Publicação dos resultados dos
pareceres das bancas de verificação e
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validação da autodeclaração.
Publicação do resultado de avaliação da

condição de pessoa com deficiência.

26 de julho de 2022

Prazo para interposição de recurso (1ª
e 2ª

Chamada)
27 e 28 de julho de 2022

Convocação para a Banca Recursal (1ª
e 2ª

Chamada)
01 de agosto de 2022

Realização da Banca Recursal (1ª e 2ª
Chamada) 04 de agosto de 2022

Publicação dos resultados dos
pareceres da Banca Recursal

(RESULTADOS FINAIS).
05 de agosto de 2022

 

As demais disposições do Edital nº 15/2022, de 03 de junho de 2022, permanecem
inalteradas.

Redenção, 08 de julho de 2022.

 

Maria do Socorro Maia Silva
Pró-Reitora de Graduação, em exercício

Documento assinado eletronicamente por MARIA DO SOCORRO MAIA
SILVA, PRÓ-REITOR(A) DE GRADUAÇÃO, SUBSTITUTO(A), em
08/07/2022, às 15:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0496336 e o código CRC 68D35BEA.

 
Referência: Processo nº 23282.008521/2022-13 SEI nº 0496336
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