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Edital Nº 28/2020  

 
 

 

 

O aditivo 4 estabelece a substituição da pré-matrícula presencial no polo, 
inicialmente prevista, por pré-matrícula a distância, online, em função do 
estado de emergência em saúde pública decretado pelo Governo do Estado 
do Ceará ocasionado pela pandemia de COVID-19. Os/as candidatos/as 
classificados/as deverão enviar todos os documentos digitalizados, a partir do 
original ou da cópia autenticada, conforme o item 6.3. do Edital 28/2020.  
 

O período para envio da documentação digitalizada em PDF será de 
07/08/2020 a 08/08/2020. Os documentos deverão ser enviados através do e-
mail dos polos de Aracoiaba, Boa Viagem, Itarema, Redenção e São Francisco 
do Conde, cf. cronograma. Faz-se ainda necessário reforçar que:  
 

1) Os/as candidatos/as, que no ato da pré-matrícula virtual e presencial 
apresentarem irregularidades na documentação, NÃO terão sua matrícula 
efetivada, sem prejuízos das medidas legais cabíveis.  

 

2) A matrícula efetiva dos/as candidatos/as somente será confirmada com a 
entrega e comprovação física dos documentos em data e local a serem 
posteriormente agendados. A entrega da documentação digitalizada não 
garante a matrícula efetiva.  

 

3) O não comparecimento dos/as candidatos/as aprovados/as, nas datas, locais e 
horários a serem estabelecidos em aditivo posterior para a efetivação da 
matrícula presencial , implicará no imediato cancelamento da sua matrícula. 

 

4) Conforme o edital, em caso de não envio da documentação digitalizada no 
período da convocação para a pré-matrícula virtual dos/as candidatos/as 
CLASSIFICADOS/AS nas chamadas, serão convocados/as os/as 
CLASSIFICÁVEIS, na ordem decrescente de pontuação, até que se completem 
as vagas destinadas em cada polo. Reforçamos, que os/as alunos/as que não 
efetuarem a pré-matrícula, serão automaticamente excluídos/as do processo. 
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CRONOGRAMA 

 

 

ETAPA PERÍODO 

Envio da documentação pelos/as canditatos/as 
classificados/as para pré-matrícula, em formato 
PDF, para o e-mail da coordenação do Polo:  

 
Obs. Especificar no assunto do e-mail: Pré-
matrícula edital 28/2020 – NOME COMPLETO 

 
 Aracoiaba: joaofantero@gmail.com  

 Boa Viagem: 
rossinaldaauraujo@hotmail.com  

 Itarema clenio_marques@hotmailcom.br  

 Redenção ead-
generodiversidadedh@unilab.edu.br 

 São Francisco do Conde: 
polouabsfc@gmail.com  

   05 a 08 de agosto de 2020 

Período de análise da documentação recebida  09 a 12 de agosto de 2020 

Publicação da lista dos/as classificados/as com 
pré-matrícula aceita 

 13 de agosto de 2020 

Convocação e recebimento da documentação dxs 
candidatxs classificáveis para as vagas 
remanejadas 

 13 a 14 de agosto de 2020 

Período de análise da documentação recebida  15 a 18 de agosto de 2020 

Publicação da lista dos/as classificáveis com pré-
matrícula aceita. 
Publicação da lista final de classificados/as 
aceitos/as para se matricularem no curso 

 19 de agosto de 2020 

Período de efetivação da matrícula no Sigaa, 
pelos discentes  

 20 a 22 de agosto de 2020 

Início das aulas  22 de agosto de 2020 

 

 
Acarape, 04 de agosto de 2020 

 

Antonio Manoel Ribeiro de Almeida 

Diretor IEAD  
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