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A Fundação Universidade do Tocantins – UNITINS, por meio da Coordenação UAB 
(Universidade Aberta do Brasil), comunica aos candidatos previamente inscritos que não 
foram convocados nas chamadas para matrícula do Processo Seletivo UAB/UNITINS 2013, 
que está aberta a possibilidade de reopção de curso conforme vagas remanescentes 
disponíveis, para os cursos de MATEMÁTICA e LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL, de 
acordo com as seguintes normas: 

 

I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1 O processo de reopção de curso será regido por este Edital, executado pela 
Coordenação UAB/UNITINS, conforme o cronograma de atividades abaixo:  
 

Data Atividade 

19/02/2013 Publicação do Edital de Reopção 

19/02/2013 a 22/01/2013 Período de inscrições 

25/02/2013 Publicação do Resultado 

 

II	  -‐	  DOS	  REQUISITOS	  PARA	  A	  REOPÇÃO 

2.1 Os candidatos considerados aptos são aqueles que participaram ativamente do 
Processo Seletivo realizado no ambiente virtual da UAB/UNITINS (uab.unitins.br), no 
período de 07/01/2013 a 31/01/2013, tendo realizado ao menos duas atividades 
avaliativas, das quais uma deve ter sido obrigatoriamente a avaliação final, e não foram 
convocados nas chamadas publicadas para matrícula regular nos cursos. 

 
III	  -‐	  DA	  SOLICITAÇÃO	  DE	  REOPÇÃO 

3.1 O candidato que desejar efetuar reopção, deverá encaminhar email para 
selecao.uab@unitins.br, informando no texto do email: 

• Nome completo; 
• CPF; 
• Curso desejado; 
• Polo. 

 

IV	  -‐	  DA	  SELEÇÃO 

4.1 Após o período de inscrições na reopção, os candidatos serão reclassificados conforme 
nota obtida no Processo Seletivo UAB/UNITINS 2013, juntamente com os demais 
reoptantes para cada curso, sendo chamados para realizar a matrícula mediante essa 
nova classificação, conforme número de vagas disponibilizadas. 



 

V	  -‐	  DAS	  VAGAS	  	  

5.1 As vagas para reopção são exclusivamente as relacionadas no quadro abaixo, 
juntamente com os cursos e seus respectivos polos. 

 

Polo Curso Vagas 

Ananás Letras 13 

Palmas Matemática 8 

Porto Nacional Matemática 25 

 

VI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1 A Coordenação UAB poderá, a qualquer momento, para garantir a transparência e 
legitimidade deste processo, proceder a normas e editais complementares.  

6.2 A inscrição na reopção implica no conhecimento e aceitação do regulamento contido 
neste Edital.  

6.3 Os casos omissos e situações não previstas no presente Edital serão avaliados e 
resolvidos pela UNITINS/ Coordenação UAB.  

 

 

Palmas, 19 de fevereiro de 2013. 

 

 

Coordenação UAB 
 


