EDITAL Nº 01/2019

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº04/2018

A Coordenadoria de Seleção e Ingresso dos Cursos de Graduação da
Universidade Franciscana, por seu coordenador, torna público que:
1.

Fica suspensa a oferta de vagas para o ingresso nos Cursos de Licenciatura em
Geografia e no Curso de Licenciatura em Pedagogia, constantes do Edital nº
04/2018, na modalidade EAD, com vistas ao ingresso no primeiro semestre letivo de
2019, em todos os polos da instituição.

2.

Permanece válido o processo seletivo para o curso de Gestão de Recursos
Humanos, somente para o polo de Santa Maria, sendo suspensa a oferta de vagas
para os demais polos da instituição na modalidade EAD.

3.

Para os candidatos inscritos nos cursos e polos cujo processo seletivo EAD foi
cancelado, será permitida a migração da sua inscrição para o curso de Gestão de
Recursos Humanos no polo de Santa Maria-RS.

4.

O candidato que deseja desistir deste processo seletivo na modalidade EAD, poderá
solicitar a devolução do valor de R$ 50,00 referente a inscrição efetivada, através do
e-mail coperves@ufn.edu.br, informando os seguintes dados bancários: Nome do
titular da conta, CPF do titular da conta, banco, número da agência, e número
da conta corrente.

5.

Fica ampliado o período de inscrição do processo seletivo para o curso de
Gestão de Recursos Humanos para o polo de Santa Maria-RS, conforme
calendário a seguir:

5.1 CURSO EAD E VAGAS
Curso

Total de vagas

Gestão de Recursos Humanos
Polo Santa Maria - RS

150 vagas

Situação do curso
Autorizado pela portaria
nº 698, de 18 de outubro
de 2018.

5.2 PERÍODO DE INSCRIÇÕES
a) O período de inscrições será de 03 de dezembro de 2018 a 20 de março de 2019, via
internet, no endereço eletrônico http://www.ufn.edu.br/site/ead . Nessa etapa será
necessária a inserção de informações cadastrais, bem como a geração e pagamento do
boleto bancário referente a taxa de inscrição, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).
b) O boleto bancário referente a taxa de inscrição será pago em parcela única, na rede
bancária, até a data final do vencimento 21/03/2019.
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5.3 FORMAS DE SELEÇÃO
A prova de redação UFN será realizada somente no dia 25 de março no polo de Santa
Maria - RS, conforme o cronograma a seguir:
Município
Santa Maria - RS

Endereço
COLÉGIO FRANCISCANO SANT’ANNA
Endereço do polo: Rua dos Andradas, 1658 Santa Maria / RS. CEP 97010-032

Data
25/03/2019

5.4 SELEÇÃO DOS CANDIDATOS
Processo seletivo para ingresso no 1º Semestre letivo de 2019
De 03/12/2018 a 20/03/2019 no site
Período de inscrições
www.ufn.edu.br/site/ead
Taxa de inscrição
R$ 50,00
Data de realização da prova em Santa Maria
25/03/2019
Horário da prova
17h30min
Duração da prova
1h30min
5.5 MATRÍCULA
Cronograma de Confirmação de Matrícula
Município

Santa Maria, RS

Datas de
confirmação
de matrícula
29/03/2019

Horário de
atendimento no
polo
14h00min às
17h00min;
18h00min às
19h30min

Endereço do polo
Colégio Franciscano
Sant’anna.
Rua dos Andradas, 1658 Santa Maria, RS.

6. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
Datas
03 de dezembro de 2018 a
20 de março de 2019
21 de março de 2019
23 de março de 2019
25 de março de 2019
27 de março de 2019
29 de março de 2019
1º de abril de 2019

Atividades
Inscrições no processo seletivo
Data limite para pagamento do boleto bancário
Publicação da listagem dos inscritos
no site www.ufn.edu.br/site/ead
Aplicação da prova de redação
Divulgação da listagem dos aprovados no site
www.ufn.edu.br/site/ead
Matrícula dos aprovados
Início das aulas
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7. Permanecem válidos os demais itens constantes do Edital nº04/2018.

Santa Maria, 08 de fevereiro de 2019

Prof. Ms. Adilção Cabrini Beust
Coordenador de Seleção e Ingresso
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