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EDITAL Nº 001/2017 - COPESE/UFT, DE 04/01/2017
PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DO
CAMPO 2017-1
REABERTURA DE INSCRIÇÃO E RETIFICAÇÃO
A UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS – UFT, por meio da Comissão Permanente de Seleção,
torna pública a reabertura das inscrições e a retificação do edital n° 007/2016, de 08/12/2017 - Processo
Seletivo para Ingresso nos Cursos de Graduação em Educação do Campo 2017-1
1. DA REABERTURA DAS INSCRIÇÕES
1.1. As inscrições estarão reabertas, exclusivamente, via internet, no endereço eletrônico
http://www.copese.uft.edu.br, no período compreendido entre as 16 horas do dia 05 de janeiro de 2017 e
23h59min do dia 16 de janeiro de 2017.
1.1.1. Os candidatos que já realizaram a inscrição e não efetuaram o pagamento da taxa de inscrição deverão
reimprimir o boleto bancário (com data de vencimento atualizada) no endereço eletrônico
http://www.copese.uft.edu.br.
1.1.2. Os boletos bancários, anteriormente gerados, com data de vencimento para o dia 04 de janeiro de 2017
devem ser desconsiderados.
2. DA RETIFICAÇÃO
2.1. No Anexo II – Cronograma geral, onde se lê:
DEZEMBRO – 2016
De 14 a 20

Período para solicitação on-line de isenção de Taxa de inscrição

Dia 23

Resposta às solicitações de isenção de Taxa de inscrição

Dias 26

Período para recursos contra o indeferimento da solicitação de isenção da taxa de
inscrição

Dia 28

Resultado dos recursos contra o indeferimento da solicitação de isenção da taxa de
inscrição

JANEIRO – 2017
Dia 03

Às 23h59min – Término das inscrições pela Internet.
Último dia para pagamento da taxa de inscrição.

Dia 04

Último dia para envio pelo sedex ou entrega dos documentos referentes à
solicitação de atendimento diferenciado (item 8).
Último dia para envio pelo sedex ou entrega dos documentos referentes à
comprovação de renda das inscrições para concorrer às Modalidades 01 e 02

do Sistema de Aplicação da Lei 12.711/2012 (item 4.5)
Resposta às solicitações de atendimento diferenciado.
Dia 18

Resposta às solicitações de inscrição para concorrer nas modalidades 01 e 02
do Sistema de Aplicação da Lei 12.711/2012

Dias 19

Prazo para Interposição de Recursos contra o indeferimento das solicitações
de inscrição ( Sistema de Aplicação da Lei 12.711/2012 Modalidade 01 e 02 ).

Dia 24

Resposta aos Recursos e Homologação das inscrições em todos os Sistemas de
Vaga e Modalidades.

FEVEREIRO – 2017
Dia 01

Publicação dos locais de
(http://www.copese.uft.edu.br).

provas

na

página

da

UFT/COPESE

Divulgação da concorrência (data provável)

Dia 05

Provas de Conhecimentos Gerais e de Redação para todos os candidatos, com
início às 13h10min.

Dia 06

Divulgação do Gabarito Provisório.

Dia 07

Prazo para interposição de Recursos contra as questões e gabarito provisório das
Provas de Conhecimento. Horário: das 0h às 23h59min, pela internet
(http://www.copese.uft.edu.br/).

Dia 14

Resposta aos recursos. (data provável).
Divulgação do Gabarito Definitivo. (data provável).

Dia 20

Resultado final publicado na página da UFT/COPESE
(http://www.copese.uft.edu.br/). (data provável).
Disponibilização do desempenho individual exclusivamente na página da
UFT/COPESE (http://www.copese.uft.edu.br/). (data provável)

MARÇO – 2016
Dia 02,03 e 06
Dia 08
Dia 10 e 13
Dia 15

Matrículas em primeira chamada – para todos os candidatos classificados no
resultado final (data provável) para ingresso no 1º /2017.
Divulgação da segunda chamada (data provável).
Matrículas em segunda chamada (data provável) para ingresso no 1º/2017
Divulgação da terceira (data provável).
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Dia 17

Matrículas em terceira chamada (data provável). Para ingresso no 1º/2017

2.1.1 Lêia-se:
JANEIRO – 2017
05
De 05 a 10

Reabertura de Inscrições (http://www.copese.uft.edu.br - 16h)
Período para solicitação on-line de isenção de Taxa de inscrição

Dia 11

Resposta às solicitações de isenção de Taxa de inscrição

Dias 12

Período para recursos contra o indeferimento da solicitação de isenção da taxa de
inscrição

Dia 13

Resultado dos recursos contra o indeferimento da solicitação de isenção da taxa de
inscrição

Dia 16

Às 23h59min – Término das inscrições pela Internet.
Último dia para pagamento da taxa de inscrição.

Dia 17

Último dia para envio pelo sedex ou entrega dos documentos referentes à
solicitação de atendimento diferenciado (item 8).
Último dia para envio pelo sedex ou entrega dos documentos referentes à
comprovação de renda das inscrições para concorrer às Modalidades 01 e 02
do Sistema de Aplicação da Lei 12.711/2012 (item 4.5)
Resposta às solicitações de atendimento diferenciado.

Dia 30

Resposta às solicitações de inscrição para concorrer nas modalidades 01 e 02
do Sistema de Aplicação da Lei 12.711/2012

Dia 31

Prazo para Interposição de Recursos contra o indeferimento das solicitações
de inscrição ( Sistema de Aplicação da Lei 12.711/2012 Modalidade 01 e 02 ).

FEVEREIRO – 2017
Dia 06

Resposta aos Recursos e Homologação das inscrições em todos os Sistemas de
Vaga e Modalidades.

Dia 10

Publicação dos locais de
(http://www.copese.uft.edu.br).

provas

Divulgação da concorrência (data provável)

na

página

da

UFT/COPESE

Dia 19

Provas de Conhecimentos Gerais e de Redação para todos os candidatos, com
início às 13h10min.

Dia 20

Divulgação do Gabarito Provisório.

Dia 21

Prazo para interposição de Recursos contra as questões e gabarito provisório das
Provas de Conhecimento. Horário: das 0h às 23h59min, pela internet
(http://www.copese.uft.edu.br/).

MARÇO – 2017
Dia 02

Resposta aos recursos. (data provável).
Divulgação do Gabarito Definitivo. (data provável).

Dia 10

Resultado final publicado na página da UFT/COPESE
(http://www.copese.uft.edu.br/). (data provável).
Disponibilização do desempenho individual exclusivamente na página da
UFT/COPESE (http://www.copese.uft.edu.br/). (data provável)

A definir

Matrículas em primeira chamada – para todos os candidatos classificados no
resultado final (data provável) para ingresso no 1º /2017.

A definir

Divulgação da segunda chamada (data provável).

A definir

Matrículas em segunda chamada (data provável) para ingresso no 1º/2017

A definir

Divulgação da terceira (data provável).

A definir

Matrículas em terceira chamada (data provável). Para ingresso no 1º/2017

2.2. No subitem, 4.5.1.1. onde ser lê: O candidato poderá, ainda, enviar pelo sedex os documentos listados a
seguir até o dia 04 de janeiro de 2017, para o Protocolo do Câmpus da UFT ao qual efetuou sua inscrição,
conforme endereços disponíveis no item 4.5.1.
2.2.1 Lêia-se: 4.5.1.1. O candidato poderá, ainda, enviar pelo sedex os documentos listados a seguir até o
dia 17 de janeiro de 2017, para o Protocolo do Câmpus da UFT ao qual efetuou sua inscrição, conforme
endereços disponíveis no item 4.5.1.
2.3. No subitem 4.5.9, onde se lê: As Respostas às solicitações de inscrição para concorrer nas modalidades
01 e 02 do Sistema de Aplicação da Lei 12.711/2012, referentes à análise da documentação enviada pelo
candidato conforme item 4.5.1 e seus subitens, para concorrer à Reserva de Vagas na modalidade escolhida
pelo candidato, será divulgada no dia 18 de janeiro de 2017, na página www.copese.uft.edu.br.
2.3.1. Lêia-se: 4.5.9. As Respostas às solicitações de inscrição para concorrer nas modalidades 01 e 02 do
Sistema de Aplicação da Lei 12.711/2012, referentes à análise da documentação enviada pelo candidato
conforme item 4.5.1 e seus subitens, para concorrer à Reserva de Vagas na modalidade escolhida pelo
candidato, será divulgada no dia 30 de janeiro de 2017, na página www.copese.uft.edu.br.
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2.4. No subitem 5.1. onde se lê: Será admitida a inscrição somente via Internet, desde que feita no período
compreendido entre 10 horas do dia 14 dezembro de 2016 e 23h59min do dia 03 de janeiro de 2017.
2.4.1. Lêia-se: 5.1. Será admitida a inscrição somente via Internet, desde que feita no período compreendido
entre 10 horas do dia 14 dezembro de 2016 e 23h59min do dia 16 de janeiro de 2017.
2.5. No subitem 5.8. onde se lê: O pagamento da GRU deverá ser efetuado até o dia 04/01/2017 e será
confirmado em até três dias úteis.
2.5.1. Lêia-se: 5.8. O pagamento da GRU deverá ser efetuado até o dia 17/01/2017 e será confirmado em até
três dias úteis.
2.4. No subitem 5.14. onde se lê: A resposta às solicitações de Inscrições para concorrer nas modalidades 01
e 02 do Sistema de aplicação da Lei 12.711/2012, será divulgada no dia 18 de janeiro de 2017,
exclusivamente no endereço eletrônico www.copese.uft.edu.br.
2.4.1. Lêia-se: 5.14. A resposta às solicitações de Inscrições para concorrer nas modalidades 01 e 02 do
Sistema de aplicação da Lei 12.711/2012, será divulgada no dia 30 de janeiro de 2017, exclusivamente no
endereço eletrônico www.copese.uft.edu.br
2.5. No subitem: 5.18. onde se lê: Os resultados dos recursos e a homologação das Inscrições para todos os
Sistemas e Modalidades serão divulgados no dia 24/01/2017, exclusivamente no endereço eletrônico
http://www.copese.uft.edu.br.
2.5.1 Lêia-se: 5.18. Os resultados dos recursos e a homologação das Inscrições para todos os Sistemas e
Modalidades serão divulgados no dia 06/02/2017, exclusivamente no endereço eletrônico
http://www.copese.uft.edu.br.
2.6. No subitem 8.1. onde se lê: O candidato que necessitar de atendimento diferenciado deverá, no ato da
inscrição, marcar esta opção e declarar sua condição em espaço específico do formulário de solicitação de
inscrição via Internet e encaminhar por Sedex para o Câmpus ao qual efetuou a inscrição (o Campus
Universitário de Arraias - Rua Universitária, s/n, Arraias/TO, CEP 77330-000, ou o Campus Universitário de
Tocantinópolis - Avenida Nossa Senhora de Fátima, nº 1.588, Tocantinópolis/TO, CEP 77900-000), o
Requerimento de Atendimento Diferenciado, presente no Anexo III deste Edital e os documentos médicos
comprobatórios da necessidade de atendimento diferenciado, impreterivelmente até o dia 04 de janeiro de
2017 (último dia de postagem).
2.6.1. Lêia-se: 8.1. O candidato que necessitar de atendimento diferenciado deverá, no ato da inscrição,
marcar esta opção e declarar sua condição em espaço específico do formulário de solicitação de inscrição via
Internet e encaminhar por Sedex para o Câmpus ao qual efetuou a inscrição (o Campus Universitário de
Arraias - Rua Universitária, s/n, Arraias/TO, CEP 77330-000, ou o Campus Universitário de Tocantinópolis Avenida Nossa Senhora de Fátima, nº 1.588, Tocantinópolis/TO, CEP 77900-000), o Requerimento de
Atendimento Diferenciado, presente no Anexo III deste Edital e os documentos médicos comprobatórios da
necessidade de atendimento diferenciado, impreterivelmente até o dia 17 de janeiro de 2017 (último dia de
postagem).
2.7. No subitem 8.1.1. onde se lê: O candidato poderá ainda, entregar os documentos citados no item 8.1, até
o dia 04 de janeiro de 2017, de 8h às 12h e de 14h às 18h (exceto sábados, domingos e feriados),
pessoalmente ou por terceiros, no Protocolo do Câmpus da UFT ao qual efetuou sua inscrição, conforme
endereços disponíveis no item 8.1.

2.7.1. Lêia-se: 8.1.1 O candidato poderá ainda, entregar os documentos citados no item 8.1, até o dia 17 de
janeiro de 2017, de 8h às 12h e de 14h às 18h (exceto sábados, domingos e feriados), pessoalmente ou por
terceiros, no Protocolo do Câmpus da UFT ao qual efetuou sua inscrição, conforme endereços disponíveis no
item 8.1.
2.8. No subitem 8.4. onde se lê:
O candidato deverá verificar no endereço eletrônico
http://www.copese.uft.edu.br a resposta às solicitações de Atendimento Diferenciado, na data de 18 de
janeiro de 2017.
2.8.1. Lêia-se: 8.4. O candidato deverá verificar no endereço eletrônico http://www.copese.uft.edu.br a
resposta às solicitações de Atendimento Diferenciado, na data de 30 de janeiro de 2017.
2.9. No subitem 10.7. onde se lê: As provas de Conhecimentos e sua aplicação serão realizadas conforme o
especificado no QUADRO II.
QUADRO II – APLICAÇÃO DAS PROVAS
DATA
05/02/2017

TURNO

FECHAMENTO
DOS PORTÕES

HORÁRIO
DE INÍCIO

PROVA

DURAÇÃO DAS
PROVAS

Conhecimentos Gerais
5 horas
e Redação.
2.9.1. Lêia-se: 10.7 As provas de Conhecimentos e sua aplicação serão realizadas conforme o especificado
no QUADRO II.
13h

Tarde

13h10min

QUADRO II – APLICAÇÃO DAS PROVAS
DATA

TURNO

FECHAMENTO
DOS PORTÕES

HORÁRIO
DE INÍCIO

PROVA

DURAÇÃO DAS
PROVAS

Conhecimentos Gerais
5 horas
e Redação.
2.10. Será admitido recurso quanto às questões das provas e gabaritos preliminares, exclusivamente via
internet, no dia 07 de fevereiro de 2017, de 0h às 23h59min, no endereço http://www.copese.uft.edu.br.
19/02/2017

Tarde

13h

13h10min

2.10.1. Será admitido recurso quanto às questões das provas e gabaritos preliminares, exclusivamente via
internet, no dia 21 de fevereiro de 2017, de 0h às 23h59min, no endereço http://www.copese.uft.edu.br.

3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1. As demais disposições e instruções contidas no Edital nº 007/2016, permanecem inalteradas.
Isabel Auler
Reitora

