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Processo Seletivo Simplificado de Vagas para Discentes do Curso de Especialização 

Lato Sensu em Ensino de Ciências – Anos Finais do Ensino Fundamental “Ciência é 

Dez”, na Modalidade a Distância 

 

ADITIVO II 
 
A UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO BRASILEIRA – 

UNILAB, por meio do Instituto de Educação a Distância – IEAD, em consonância com a Universidade Aberta 

do Brasil (UAB), considerando a legislação em vigor, resolve fazer as seguintes alterações: 

 
Onde se lê:  

1. Cronograma 

Etapa Data Início Data Final Local 

 

Divulgação do edital 

 

 

10/04/2020 

 

http:/www.iead.unilab.edu.br/ 

Solicitação de 

isenção da taxa de 

inscrição 

11/04/2019 13/04/2020 Através do endereço eletrônico 

selecaoiead@unilab.edu.br 

Divulgação da 

homologação da 

isenção da taxa 

de inscrição 

 

15/04/2020 

 

 

 

http://www.iead.unilab.edu.br/ 

Período de Inscrição/ 

Período de pagamento 

da taxa de inscrição 

15/04/2020 26/04/2020 

Link de inscrição: 

https://sig.unilab.edu.br/sigaa/public/p

rocesso_seletivo/lista.jsf?nivel

=L&aba=p-lato 

 

Guia para emissão de GRU: 

http://iead.unilab.edu.br/wp-

content/uploads/2019/09/Man

ual-simplificado-para-

emiss%C3%A3o-GRU-

pagamento-de-

sele%C3%A7%C3%A3o-de-

editais.pdf 

Obs.: caso o candidato não tenha 

sido contemplado com 

isenção, o comprovante de 

pagamento da GRU deve ser 

anexado o comprovante de 

pagamento da GRU no 

momento da inscrição no 

site. 

Divulgação da 

homologação das 

inscrições 

28/04/2020 http://www.iead.unilab.edu.br/ 

Interposição de recurso 29/04/2020 Através do endereço eletrônico 

http://iead.unilab.edu.br/
http://portal.ead.unilab.edu.br/
https://sig.unilab.edu.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?nivel=L&aba=p-lato
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http://iead.unilab.edu.br/wp-content/uploads/2019/09/Manual-simplificado-para-emiss%C3%A3o-GRU-pagamento-de-sele%C3%A7%C3%A3o-de-editais.pdf
http://portal.ead.unilab.edu.br/


 

em relação à 

homologação das 

inscrições 

selecaoiead@unilab.edu.br 

Divulgação do 

resultado final da 

homologação das 

inscrições 

02/05/2020 http://www.iead.unilab.edu.br/ 

 

Divulgação do 

resultado preliminar 

do processo seletivo 

 

 

05/05/2020 

http://www.iead.unilab.edu.br/ 

 

Interposição de recurso 

em relação ao resultado 

preliminar do processo 

seletivo 

06/05/2020 

 

 

Através do endereço eletrônico 

selecaoiead@unilab.edu.br 

Divulgação do 

resultado final do 

processo seletivo e a 

relação dos candidatos 

selecionados 

08/05/2020 http://www.iead.unilab.edu.br/ 

 

Matrícula dos 

aprovados 

(Presencial) 

 

 

11/05/2020 

 

12/05/2020 

 

ciencias10-ead@unilab.edu.br 

 

 

Lê-se: 

1. Cronograma 

 

Etapa Data Início Data Final Local 

 

Divulgação do edital 

 

 

10/04/2020 

 

http:/www.iead.unilab.edu.br/ 

Solicitação de isenção 

da taxa de inscrição 
13/04/2020 13/04/2020 Através do endereço eletrônico 

selecaoiead@unilab.edu.br 

Divulgação da 

homologação da 

isenção da taxa de 

inscrição 

 

15/04/2020 

 

 

 

http://www.iead.unilab.edu.br/ 

Período de Inscrição/ 

Período de pagamento da 

taxa de inscrição 

15/04/2020 03/05/2020 

Link de inscrição: 

https://sig.unilab.edu.br/sigaa/public/processo

_seletivo/lista.jsf?nivel=L&aba=p-

lato 

 

Guia para emissão de GRU: 

http://iead.unilab.edu.br/wp-

content/uploads/2019/09/Manual-

simplificado-para-emiss%C3%A3o-

GRU-pagamento-de-

sele%C3%A7%C3%A3o-de-

editais.pdf 

Obs.: caso o candidato não tenha sido 

contemplado com isenção, o comprovante 

de pagamento da GRU deve ser anexado o 

comprovante de pagamento da GRU no 

momento da inscrição no site. 

http://portal.ead.unilab.edu.br/
http://www.iead.unilab.edu.br/
http://portal.ead.unilab.edu.br/
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https://sig.unilab.edu.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?nivel=L&aba=p-lato
http://iead.unilab.edu.br/wp-content/uploads/2019/09/Manual-simplificado-para-emiss%C3%A3o-GRU-pagamento-de-sele%C3%A7%C3%A3o-de-editais.pdf
http://iead.unilab.edu.br/wp-content/uploads/2019/09/Manual-simplificado-para-emiss%C3%A3o-GRU-pagamento-de-sele%C3%A7%C3%A3o-de-editais.pdf
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http://iead.unilab.edu.br/wp-content/uploads/2019/09/Manual-simplificado-para-emiss%C3%A3o-GRU-pagamento-de-sele%C3%A7%C3%A3o-de-editais.pdf
http://iead.unilab.edu.br/wp-content/uploads/2019/09/Manual-simplificado-para-emiss%C3%A3o-GRU-pagamento-de-sele%C3%A7%C3%A3o-de-editais.pdf
http://iead.unilab.edu.br/wp-content/uploads/2019/09/Manual-simplificado-para-emiss%C3%A3o-GRU-pagamento-de-sele%C3%A7%C3%A3o-de-editais.pdf


 

Divulgação da 

homologação das 

inscrições 

05/05/2020 http://www.iead.unilab.edu.br/ 

Interposição de recurso em 

relação à homologação das 

inscrições 
06/05/2020 

Através do endereço eletrônico 

selecaoiead@unilab.edu.br 

Divulgação do resultado 

final da homologação das 

inscrições 
07/05/2020 http://www.iead.unilab.edu.br/ 

 

Divulgação do resultado 

preliminar do processo 

seletivo 

 

 

11/05/2020 

http://www.iead.unilab.edu.br/ 

 

Interposição de recurso em 

relação ao resultado 

preliminar do processo 

seletivo 

12/05/2020 

 

 

Através do endereço eletrônico 

selecaoiead@unilab.edu.br 

Divulgação do resultado 

final do processo seletivo e 

a relação dos candidatos 

selecionados 

14/05/2020 http://www.iead.unilab.edu.br/ 

 

Matrícula dos 

aprovados(Presencial) 

 

 

16/05/2020 

 

20/05/2020 

 

ciencias10-ead@unilab.edu.br 

 

 

 

Onde se lê:  

5. DA INSCRIÇÃO 

A inscrição será realizada no período de 13/04/2020 a 20/0/2020; 

 

Lê-se: 

5. DA INSCRIÇÃO 

A inscrição será realizada no período de 15/04/2020 a 03/05/2020; 

 

Onde se lê:  

5.6 O valor da taxa de inscrição será de R$ 80,00 (oitenta reais), a ser pago nas agências do Banco do Brasil no 

período de 14/04/2020 a 20/04/2020, por meio de GRU obtida pelo endereço no link da inscrição; 

 

Lê-se: 

5.6 O valor da taxa de inscrição será de R$ 30,00 (trinta reais), a ser pago nas agências do Banco do Brasil no 

período de 15/04/2020 a 03/05/2020, por meio de GRU obtida pelo endereço no link da inscrição; 

 

Onde se lê:  

12.1 A Entrega da documentação para a matrícula dos candidatos aprovados no processo seletivo será realizada 

de acordo com o CRONOGRAMA deste Edital exclusivamente no Polo escolhido pelo candidato, nos dias 

horários constantes no Anexo II, não sendo permitida sua matrícula em outro polo. 

 

Lê-se: 

12.1 A Entrega da documentação para a matrícula dos candidatos aprovados no processo seletivo será realizada 

inicialmente por via eletrônica de acordo com o CRONOGRAMA deste Edital, devido a situação de pandemia. 

Após o término do isolamento, a documentação deverá ser entregue no Polo escolhido pelo candidato, nos dias 

horários que serão comunicados em breve.  

 

                                                                                                                           

Acarape, 27 de abril de 2020 

 

 

 

                                                           Antonio Manoel Ribeiro de Almeida 

                                                            Diretor IEAD

http://portal.ead.unilab.edu.br/
http://portal.ead.unilab.edu.br/
http://www.iead.unilab.edu.br/
http://portal.ead.unilab.edu.br/


 

 

 


