
1 

 

 

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS – UNITINS 

 

Edital 2020/1 – 05 – CÂMPUS PARAÍSO (RETIFICAÇÃO) 
 

A Universidade Estadual do Tocantins – Unitins, em conformidade com a Lei n. 9.394/96 – Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, com a Lei n. 3.124, de 14 de julho de 2016 e com a Lei 

n. 3.458, de 17 de abril de 2019, considerando a necessidade de alteração no Edital do certame, torna 

pública referida modificação, por meio do presente EDITAL DE RETIFICAÇÃO, cujos itens abaixo 

passam a vigorar conforme expressamente especificado, em substituição à redação original: 
 

ONDE SE LÊ:  

 

3 DOS CURSOS E DAS VAGAS 

3.1 Serão oferecidas 120 (cento e vinte) vagas para o PRIMEIRO SEMESTRE do ano letivo de 

2020, distribuídas no Câmpus de Paraíso, com os seus respectivos códigos, turnos e número de 

vagas, conforme Tabela 1. 

Tabela 1 - Cursos oferecidos pela Unitins para o semestre de 2020.1 – Câmpus Paraíso: 

*Curso Integral com concentração Noturna. AC
1
 – Ampla Concorrência; EP

2
 – Egressos da Rede 

Pública de Ensino; CR
3
 – Cota Racial para egressos da Rede Pública de Ensino e SISU

4
 – Sistema de 

Seleção Unificada. 

3.2 O processo seletivo de acesso aos cursos de graduação para o PRIMEIRO SEMESTRE do 

ano letivo de 2020-Câmpus Paraíso, da Universidade Estadual do Tocantins – Unitins será 

realizado por meio de dois sistemas de preenchimento de vagas, quais sejam: Processo 

Seletivo/Vestibular e SISU, conforme a distribuição a seguir descrita. 

3.2.1 Ampla concorrência – AC, com 40% (quarenta por cento) das vagas, o que corresponde a 16 

(dezesseis) vagas, por curso. 

3.2.2 Sistema especial de reserva de vagas, com 50% (cinquenta por cento) das vagas distribuídas 

nos termos da Lei Estadual 3.458, de 17 de abril de 2019, transcrita a seguir: 

Art. 1º As instituições estaduais de educação superior vinculadas à Educação Estadual 

reservarão, em cada concurso seletivo para ingresso nos cursos de graduação, por curso e 

turno, no mínimo 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes que tenham cursado 

integralmente o ensino médio em escolas públicas.  

Art. 2º em cada instituição estadual de ensino superior, as vagas de que trata o art. 1º desta Lei 

serão preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados pretos, pardos e indígenas e por 

pessoas com deficiência, nos termos da legislação, em proporção ao total de vagas no mínimo 

igual à proporção respectiva de pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência na 

população do Estado do Tocantins, segundo o último censo da Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE. 

[...] 

CÂMPUS CÓDIGO CURSO TURNO 

VAGAS 

 Egressos da 

Rede Pública 

  

AC
1 

EP
2 

CR
3 

SISU
4 

TOTAL 

Paraíso 

01 Direito Noturno 16 16 04 04 40 

02 Ciências Contábeis Noturno 16 16 04 04 40 

03 Tecnólogo em Agronegócio Integral* 16 16 04 04 40 
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As instituições de que trata o art. 1º desta Lei deverão implementar, no mínimo, 25% (vinte e 

cinco por cento) da reserva de vagas prevista nesta Lei, a cada ano, e terão o prazo máximo de 

4 (quatro) anos, a partir da data de sua publicação, para o cumprimento integral do disposto 

nesta Lei. 

3.2.3 As vagas reservadas à aplicação da Lei Estadual 3.458, de 17 de abril de 2019, serão 

preenchidas segundo a ordem de classificação, de acordo com as notas obtidas pelos 

candidatos, dentro de cada um dos seguintes grupos de inscritos: 

3.2.3.1 Egressos da Rede Pública de Ensino – EP, com reserva de 40% (quarenta por cento) das vagas, 

o que corresponde a 16 (dezesseis) vagas dos cursos de graduação, para candidatos que tenham 

cursado o ensino médio integralmente em escolas públicas.  

3.2.3.2 Cota Racial - CR, com reserva de 10% (dez por cento) das vagas, o que corresponde a 04 

(quatro) vagas dos cursos de graduação, para candidatos autodeclarados pretos e pardos e 

oriundos de comunidades indígenas, que tenham cursado o ensino médio integralmente em 

escolas públicas. 

3.3 Sistema de Seleção Unificada – SISU, com reserva de 10% (dez por cento) das vagas 

destinadas aos candidatos que participarem do ENEM 2019, por meio do SISU, sendo a metade 

dessas vagas destinadas à Ampla Concorrência e a outra metade destinada a alunos 

provenientes da Escola Pública. Para tanto haverá um edital específico referente a essa seleção.  

 

LEIA-SE:  

 

3 DOS CURSOS E DAS VAGAS 

3.1 Serão oferecidas 120 (cento e vinte) vagas para o PRIMEIRO SEMESTRE do ano letivo de 

2020, distribuídas no Câmpus de Paraíso, com os seus respectivos códigos, turnos e número de 

vagas, conforme Tabela 1. 

Tabela 1 - Cursos oferecidos pela Unitins para o semestre de 2020.1 – Câmpus Paraíso: 

*Curso Integral com concentração Noturna. AC
1
 – Ampla Concorrência; EP

2
 – Egressos da Rede 

Pública de Ensino; CR
3
 – Cota Racial para egressos da Rede Pública de Ensino. 

3.2 O processo seletivo de acesso aos cursos de graduação para o PRIMEIRO SEMESTRE do 

ano letivo de 2020-Câmpus Paraíso, da Universidade Estadual do Tocantins – Unitins será 

realizado por meio do Processo Seletivo/Vestibular, conforme a distribuição a seguir descrita. 

3.2.1 Ampla concorrência – AC, com 50% (cinquenta por cento) das vagas, o que corresponde a 20 

(vinte) vagas, por curso. 

3.2.2 Sistema especial de reserva de vagas, com 50% (cinquenta por cento) das vagas distribuídas 

nos termos da Lei Estadual 3.458, de 17 de abril de 2019, transcrita a seguir: 

Art. 1º As instituições estaduais de educação superior vinculadas à Educação Estadual 

reservarão, em cada concurso seletivo para ingresso nos cursos de graduação, por curso e 

turno, no mínimo 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes que tenham cursado 

integralmente o ensino médio em escolas públicas.  

CÂMPUS CÓDIGO CURSO TURNO 

VAGAS 

 Egressos da Rede 

Pública 

 

AC
1 

EP
2 

CR
3 

TOTAL 

Paraíso 

01 Direito Noturno 20 16 04 40 

02 Ciências Contábeis Noturno 20 16 04 40 

03 Tecnólogo em Agronegócio Integral* 20 16 04 40 
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Art. 2º em cada instituição estadual de ensino superior, as vagas de que trata o art. 1º desta Lei 

serão preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados pretos, pardos e indígenas e por 

pessoas com deficiência, nos termos da legislação, em proporção ao total de vagas no mínimo 

igual à proporção respectiva de pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência na 

população do Estado do Tocantins, segundo o último censo da Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE. 

[...] 

As instituições de que trata o art. 1º desta Lei deverão implementar, no mínimo, 25% (vinte e 

cinco por cento) da reserva de vagas prevista nesta Lei, a cada ano, e terão o prazo máximo de 

4 (quatro) anos, a partir da data de sua publicação, para o cumprimento integral do disposto 

nesta Lei. 

3.2.3 As vagas reservadas à aplicação da Lei Estadual 3.458, de 17 de abril de 2019, serão 

preenchidas segundo a ordem de classificação, de acordo com as notas obtidas pelos 

candidatos, dentro de cada um dos seguintes grupos de inscritos: 

3.2.3.1 Egressos da Rede Pública de Ensino – EP, com reserva de 40% (quarenta por cento) das vagas, 

o que corresponde a 16 (dezesseis) vagas dos cursos de graduação, para candidatos que tenham 

cursado o ensino médio integralmente em escolas públicas.  

3.2.3.2 Cota Racial - CR, com reserva de 10% (dez por cento) das vagas, o que corresponde a 04 

(quatro) vagas dos cursos de graduação, para candidatos autodeclarados pretos e pardos e 

oriundos de comunidades indígenas, que tenham cursado o ensino médio integralmente em 

escolas públicas. 

 

Palmas/ TO, 20 de dezembro de 2019. 

 

AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS 

Reitor 
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