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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS – UNITINS 

PRÓ-REITORA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD 
COMISSÃO DE CONCURSOS E SELEÇÕES – CCS 

Edital 2017/1 – 02 
 
A Universidade Estadual do Tocantins – Unitins, por meio de sua Comissão de Concursos e Seleções – CCS, em 
conformidade com a Lei n. 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e com a Resolução n. 003/2010, 
Resolução n. 001/2014, Resolução n. 002/2014 e Resolução n. 003/2014 do Conselho Curador, torna público pelo 
presente EDITAL que alterou o Edital 2017/1 – 01 do Processo Seletivo de acesso aos Cursos de Graduação, na modalidade 
presencial, para o PRIMEIRO SEMESTRE do ano letivo de 2017, com vistas ao preenchimento das vagas oferecidas pela 
Instituição nos câmpus de Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis e Palmas, conforme segue: 
 
9 - DAS DATAS E DOS HORÁRIOS DAS PROVAS 
 

9.1 As provas Processo de Seletivo de Acesso aos Cursos de Graduação, do PRIMEIRO SEMESTRE de 2017 da 
Unitins serão aplicadas no dia 11/12/2016 conforme calendário com o horário das provas (horário local) detalhado na 
Tabela 4 - Data e horário das provas do item 9.4. 

9.2 No horário destinado às provas, está incluso o tempo para a leitura dos avisos gerais e para a transcrição das respostas 
para os espaços próprios do cartão de resposta oficial. 

9.3 A duração das provas será de 7 horas, ou seja, das 8h às 12h e das 15h às 18h (horário local). 

9.4 Os portões dos prédios, onde serão realizadas as provas, serão fechados às 7h50mim no período matutino e às 
14h50mim no período vespertino. O candidato que chegar ao prédio após esse horário não poderá entrar, sendo 
eliminado automaticamente do Processo Seletivo de Acesso aos Cursos de Graduação, do PRIMEIRO SEMESTRE 
de 2017 da Unitins. 

Tabela 4 – Data e horário das provas 

DATA 
HORÁRIO (local) 

11/12/2016 (DOMINGO) 

PROVAS QUESTÕES TURNO 

Física 10 

Das 8h às 12h 

Biologia 10 

Matemática 10 

História 10 

Geografia 10 

Química 10 

Língua Portuguesa e Literatura Brasileira 15 

Das 15h às 18h Língua Estrangeira 05 

Redação - 

 
13 - DOS RECURSOS  

13.1 - Os recursos contra o gabarito preliminar das provas objetivas deverão ser enviados nos dias 13 e 14/12/2016, via e-
mail <ccs@unitins.br> ou protocolados no horário de atendimento dos câmpus, nos endereços constantes no tabela 
2 - Endereço dos Câmpus da Unitins, item 4.8 do Edital 2017/1 – 01.  

15 - DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

15.1 - A relação dos candidatos classificados e aprovados no Processo Seletivo de Acesso aos Cursos de Graduação do 
PRIMEIRO SEMESTRE de 2017 está prevista para ser divulgada até o dia 22/12/2016, por meio do endereço 
eletrônico www.unitins.br, em conformidade com as normas estabelecidas no presente Edital. 

15.2 As informações sobre os resultados do processo seletivo do PRIMEIRO SEMESTRE de 2017 serão divulgadas no 
endereço eletrônico www.unitins.br e os candidatos identificados pelo número da inscrição ou pelo CPF, a partir de 
22/12/2016. 

16 DA MATRÍCULA 

a. A matrícula do candidato selecionado no processo seletivo da Unitins será feita conforme calendário a ser divulgado 
juntamente com o Edital de Resultado, no Câmpus e no curso para o qual o candidato foi aprovado. 
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17 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

a. Mantém-se inalterado os demais itens do Edital 2017/1 – 01. 

b. Os casos omissos ou não previstos neste Edital serão resolvidos pela Comissão designada por meio da 
PORTARIA/UNITINS/GRE/N. 533/2016 para realizar este vestibular. 

 

 

Palmas - TO, 14 de outubro de 2016. 

 

 

ELIZÂNGELA GLÓRIA CARDOSO 

Reitora 

 

 


