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EDITAL UNIAVAN N° 042/2019

Dispoe sobre as inscrigoes no Processo Seletivo dos 
Cursos de Graduagao, na modalidade a distancia (BAD) 
para 2020/1, para o Polo Campina Grande

A Reitora do Centro Universitario Avantis - Uniavan, mantido pela Sociedade Avantis de Ensino e Escola de 
Aviagao S/A, no uso de suas atribuigoes e de acordo com a Portaria MEC N° 1.385/2018, faz saber que se 
encontram abertas as inscrigoes do Processo Seletivo para o preenchimento de vagas dos cursos de graduagao, 
na modalidade a distancia, para o primeiro semestre de 2020, para o Polo Campina Grande.

1 - CRONOGRAMA E LOCAL DE FUNCIONAMENTO

1.1 -Cronograma:
LocalEtapa Prazo

No site: www.uniavan.edu.br 
Na Secretaria Academica do PoloInscrigoes 02 de setembro a 20 de outubro de 2019
Campina Grande do Uniavan
Na Secretaria Academica do Polo

Ate 21 de outubro de 2019 as 15h00Realizagao da Redagao Campina Grande do Uniavan
No site: www.uniavan.edu.br 
Na Secretaria Academica do Polo 
Campina Grande do Uniavan

21 de outubro de 2019, a partir das 
18h00Relagao dos Classificados

Na Secretaria Academica do Polo 
Campina Grande do Uniavan 
De segunda a sexta-feira, das 
14h00 as 22h00

22 a 25 de outubro de 2019Periodo de Matricula

1.2 - Local de Funcionamento:

1.2.1 - O Polo Campina Grande, do Uniavan, esta localizado na Rua Jose Lins do Rego, 943, Campina 
Grande/PB.

2 • DAS INSCRigOES

2.1 - As inscrigoes estarao abertas de 02 de setembro a 20 de outubro de 2019.

2.2 - Podem inscrever-se ao preenchimento das vagas os portadores de certificado de conclusao de Ensino 
Medio ou equivalente.

2.3 - O procedimento de inscrigao e selegao compreende as seguintes fases distintas e subsequentes:

2.3.1 • Preenchimento do Requerimento de Inscrigao:
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• No site do Uniavan (www.uniavan.edu.br). ou;
• Na Secretaria do Polo Campina Grande do UNIAVAN, de segunda a sexta-feira, das 14h00 as 22h00.

2.3.2 - Realizagao da redagao: 0 candidate podera realizar a redagao de segunda a sexta-feira, das 14h00 as 
22h00, no Polo Campina Grande do UNIAVAN. 0 ultimo dia para realizagao sera dia 21 de outubro de 2019, 
as 15h00.

2.4 - 0 candidate que fez o ultimo ENEM (Exame Nacional do Ensino Medio) e que quiser classificar-se neste 
processo seletivo atraves da nota obtida na prova, devera apresentar o comprovante dos resultados obtidos no 
ultimo ENEM (original e copia), no memento da inscrigao neste processo seletivo, ficando isento do pagamento 
do valor da inscrigao.

2.5 - 0 candidate ou seu representante, ao assinar o Requerimento de Inscrigao declara-se ciente e de acordo 
com as normas da AVANTIS e do presente Edital, bem como aceita as decisoes que possam ser tomadas pela 
Comissao Tecnica do Processo Seletivo, nos casos omissos e nas situagoes nao previstas.

3 ■ DOS CURSOS E DAS VAGAS

N° de
Curso VagasAto de Autorizagao / Reconhecimento

EAD
Portaria: N° 4 de 10 de Janeiro de 2019 
publicada no D.O.U de 11 de Janeiro de 
2019 (Autorizagao)

100Administragao (Bacharelado)

Portaria: 137, de 2 de margo de 2018, 
publicada no D.O.U de 05 de margo de 
2018 (Autorizagao)

Analise e Desenvolvimento de Sistemas 
(Tecnblogo)

100

Portaria: 137, de 2 de margo de 2018, 
publicada no D.O.U de 05 de margo de 
2018 (Autorizagao)

100Ciencias Contabeis (Bacharelado)

Portaria: 137, de 2 de margo de 2018, 
publicada no D.O.U de 05 de margo de 
2018 (Autorizagao)

100Comercio Exterior (Tecnologo)

Portaria: 137, de 2 de margo de 2018, 
publicada no D.O.U de 05 de margo de 
2018 (Autorizagao)

Gestao de Recursos Humanos (Tecnologo) 100

Portaria: 137, de 2 de margo de 2018, 
publicada no D.O.U de 05 de margo de 
2018 (Autorizagao)

100Gestao Financeira (Tecnologo)

Portaria: 137, de 2 de margo de 2018, 
publicada no D.O.U de 05 de margo de 
2018 (Autorizagao)

Gestao Publica (Tecnologo) 100

Portaria: 137, de 2 de margo de 2018, 
publicada no D.O.U de 05 de margo de 
2018 (Autorizagao)

100Logistica (Tecnologo)

Portaria: 137, de 2 de margo de 2018, 
publicada no D.O.U de 05 de margo de 
2018 (Autorizagao)_____________

100Marketing (Tecnologo)
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Portaria: 850, de 30 de novembro de 2018,
publicada no D.O.U de 03 de dezembro de Pedagogia (Licenciatura)
2018 (Reconhecimento)_______________________________

100

4 - DA CLASSIFICAQAO

4.1 - O Processo Seletivo para o preenchimento das vagas do UNIAVAN se efetuara mediante a elaboragao de 
uma redagao. O candidate devera desenvolver um texto dissertativo, discutindo a ideia do tema proposto, 
utilizando o minimo de 15 e maximo de 20 linhas. A Redagao devera ser redigida em Lingua Portuguesa. Na 
redagao, sera avaliada a coerencia e a coesao textual, com pontuagao de 0 (zero) a 10 (dez). A classificagao 
dos candidates sera feita por curso e em ordem decrescente da nota obtida na prova de redagao. Havendo 
candidates ocupando identica classificagao, sera dada preferencia ao candidate de maior idade.

4.2 - Os candidates serao classificados para os cursos que concorrerem ate o limite das vagas oferecidas, pela 
ordem decrescente da pontuagao apurada.

4.3 - A nota que o candidate obteve no ultimo ENEM vale para o ingresso no UNIAVAN.

4.4 - Caso o candidate tenha tambem sido selecionado atraves deste processo seletivo 2020/1, para efeito de 
classificagao, sera considerada a maior nota alcangada (ENEM ou Processo Seletivo).

4.5 - A relagao dos classificados sera divulgada no dia 21 de outubro de 2019, na Secretaria Academica do 
Polo Campina Grande do UNIAVAN e atraves do site: www.uniavan.edu.br, a partir das 18h00.

5 ■ DA MATRlCULA

5.1 - A matricula dos classificados sera realizada de 22 a 25 de outubro de 2019, de segunda a sexta-feira das 
14h00 as 22h00, na Secretaria Academica do UNIAVAN, Polo Campina Grande, mediante assinatura do contrato 
de prestagao de servigos e requerimento a ser deferido pela Reitora, apresentando os seguintes documentos:

a) Original e fotocopia do Certificado de Conclusao do Ensino Medio;
b) Original e fotocopia do Historico Escolar do Ensino Medio;
c) Original e fotocopia da Certidao de Nascimento ou Casamento;
d) Fotocopia da Carteira de Identidade e do CPF;
e) Fotocopia do Titulo de eleitor;
f) Comprovante da ultima votagao;
g) Historico Escolar de Curso Superior, se tiver;
h) Certificado de reservista para candidates do sexo masculine;
i) Comprovante da vacina da rubeola para candidatas do sexo feminino;
j) Comprovante de Residencia;

NOTA: A matricula somente se efetivara apos o pagamento da primeira parcela da semestralidade e a entrega 
dos documentos.
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Obs. Candidates menores de 18 anos deverao estar acompanhados do responsavel e este com fotocopias da 
Identidade e CPF.

5.2 - 0 candidate classificado, concluinte do Ensino Medio, e nao detentor dos documentos relacionados nos 
itens "a" e" b” podera apresentar declaracao de conclusao. tendo o prazo maximo de 30 (trinta) dias para entrega 
dos documentos solicitados. Caso nao cumpra o prazo, mesmo estando com a mensalidade paga, estara sujeito 
ao cancelamento da matricula, impossibilitando a continuidade de seus estudos.

5.3 - Os documentos comprobatorios da conclusao do Ensino Medio, obtidos no exterior deverao estar 
autenticados pela devida autoridade educacional e consular, acompanhados de tradugao oficial juramentada, 
sendo obrigatoria a equivalencia de estudos feitos no Brasil.

5.4 - 0 candidate que no primeiro dia de aula do seu curso nao comprovar a conclusao do Ensino Medio, de 
acordo com o Inciso II do Art. 44, da LDB n° 9.394, de 1996, perdera o direito a vaga, mesmo que seu nome 
conste na relagao dos candidates classificados.

5.5 - As vagas eventualmente nao preenchidas poderao ser ocupadas, sucessivamente, por:
a) Candidates excedentes no Processo Seletivo do curso, obedecida a ordem de classificagao;
b) Candidates excedentes em outros cursos, obedecida a ordem de classificagao, com preferencia para o mais 

idoso, em caso de empate.
c) Candidates ja diplomados em outros cursos superiores.

6 - DAS DISPOSigOES FINAIS

6.1-0 Processo Seletivo so e valido para a matricula do 1° semestre letivo de 2020, nos termos deste Edital.

6.2 - Ao proceder o pagamento da primeira parcela da semestralidade e tendo sua matricula deferida pela 
Reitora, o matriculado adere ao Contrato de Prestagao de Servigos Educacionais 2020.1.

6.3 - O Uniavan reserva-se o direito de cancelar o presente processo seletivo para o curso em que nao houver 
pelo menos 80% (oitenta por cento) de inscritos em relagao ao numero de vagas ofertadas no turno. Neste caso, 
o candidate podera optar por se inscrever em outro curso da Instituigao ou solicitar a devolugao do valor pago 
pela inscrigao.

6.4 O ENADE e componente curricular obrigatorio para a conclusao do curso ficando o aluno ciente da 
obrigatoriedade de participar da prova no decorrer do seu curso.

6.5 Em nenhum caso havera vistas, revisao ou recontagem de notas, nao sendo, portanto, admitido nenhum tipo 
de recurso.

6.6 - A fraude, adulteragao ou falsificagao nas informagoes ou nos documentos fornecidos pelo candidate, 
verificada a qualquer tempo, implicara o cancelamento da respectiva inscrigao el ou matricula, sem devolutiva 
de valores pages e sem prejuizo das sangoes penais aplicaveis.
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6.7 - Os casos omissos e as situagoes nao previstas serao resolvidos pela Comissao Tecnica do Processo 
Seletivo, que podera, sempre que necessario, adotar normas complementares, promovendo a competente 
divulgagao.

6.8 - Este edital entra em vigor na data de sua publicagao.

6.9 - Fica eleito o foro da cidade de Balneario de Camboriu para dirimir toda e qualquer questao inerente ao 
presente Processo Seletivo.

Ineario Camboriu, 02 de setembro de 2019.

Dra. h.c'Label Regina Depiite Poffo 

Reitora
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