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Edital no 093/Reitoria/Univates, de 08 de outubro de 2021

Processo Seletivo EAD 2022

RETIFICAÇÃO No 01
(publicada em 11/07/2022)

A Reitora da Universidade do Vale do Taquari - Univates, no uso de suas atribuições legais,
torna pública a retificação dos itens 1 e 3 do Edital no 093/Reitoria/Univates, de 08 de
outubro de 2021, conforme segue:

1. Dos cursos de Educação a Distância - EAD e vagas
Código

do
curso

Curso Grau
Duração

do
curso

Ato
autorizativo

Total de
vagas

345412 Administração bacharelado 4 anos

Resolução
016-2*/Consun/

Univates, de
29/08/2017

300 (trezentas)

421402 Ciências Biológicas licenciatura 4 anos

Resolução
016-2*/Consun/

Univates, de
29/08/2017

100 (cem)

344402 Ciências Contábeis bacharelado 4 anos

Resolução
016-2*/Consun/

Univates, de
29/08/2017

200 (duzentas)

481402

Curso Superior de
Tecnologia em

Análise e
Desenvolvimento de

Sistemas

tecnólogo 2,5 anos
Portaria MEC

309, de
15/10/2020

200 (duzentas)

345472
Curso Superior de

Tecnologia em
Comércio Exterior

tecnólogo 2 anos

Resolução
108/Consun/
Univates, de
02/10/2019

120 (cento e
vinte)

345481
Curso Superior de

Tecnologia em
Gestão Comercial

tecnólogo 2 anos

Resolução
148/Consun/
Univates, de
17/12/2021

220 (duzentas
e vinte)

483402

Curso Superior de
Tecnologia em

Gestão da
Tecnologia da

Informação

tecnólogo 2,5 anos

Resolução
016-2*/Consun/

Univates, de
29/08/17

120 (cento e
vinte)

https://www.univates.br/graduacao/ead-administracao
https://www.univates.br/graduacao/ead-ciencias-biologicas
https://www.univates.br/graduacao/ead-ciencias-contabeis
https://www.univates.br/graduacao/analise-e-desenvolvimento-de-sistemas
https://www.univates.br/graduacao/analise-e-desenvolvimento-de-sistemas
https://www.univates.br/graduacao/analise-e-desenvolvimento-de-sistemas
https://www.univates.br/graduacao/analise-e-desenvolvimento-de-sistemas
https://www.univates.br/graduacao/analise-e-desenvolvimento-de-sistemas
https://www.univates.br/graduacao/ead-comercio-exterior
https://www.univates.br/graduacao/ead-comercio-exterior
https://www.univates.br/graduacao/ead-comercio-exterior
https://www.univates.br/graduacao/ead-gestao-comercial
https://www.univates.br/graduacao/ead-gestao-comercial
https://www.univates.br/graduacao/ead-gestao-comercial
https://www.univates.br/graduacao/ead-gestao-da-tecnologia-da-informacao
https://www.univates.br/graduacao/ead-gestao-da-tecnologia-da-informacao
https://www.univates.br/graduacao/ead-gestao-da-tecnologia-da-informacao
https://www.univates.br/graduacao/ead-gestao-da-tecnologia-da-informacao
https://www.univates.br/graduacao/ead-gestao-da-tecnologia-da-informacao
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345462

Curso Superior de
Tecnologia em

Gestão de
Cooperativas

tecnólogo 2 anos

Resolução
146/Consun/U

nivates, de
22/11/2018

120 (cento e
vinte)

345422

Curso Superior de
Tecnologia em

Gestão de Recursos
Humanos

tecnólogo 2 anos

Portaria MEC
96, de

09/04/2020

120 (cento e
vinte)

343402
Curso Superior de

Tecnologia em
Gestão Financeira

tecnólogo 2 anos
Portaria MEC

286, de
07/10/2020

120 (cento e
vinte)

345432
Curso Superior de

Tecnologia em
Logística

tecnólogo 2 anos

Resolução
016-2*/Consun/

Univates, de
29/08/2017

120 (cento e
vinte)

342402
Curso Superior de

Tecnologia em
Marketing

tecnólogo 2 anos

Resolução
147/Consun/U

nivates, de
22/11/2018

120 (cento e
vinte)

345442

Curso Superior de
Tecnologia em

Processos
Gerenciais

tecnólogo 2 anos

Portaria MEC
286, de

07/10/2020

150 (cento e
cinquenta)

720402 Educação Física licenciatura 4 anos

Resolução
035/Consun/Uni

vates, de
11/06/2018

100 (cem)

520401
Engenharia de

Produção bacharelado 5 anos

Resolução
035/Consun
/Univates, de
23/04/ 2019

120 (cento e
vinte)

225402 História licenciatura 4 anos

Resolução
016-2*/Consun/

Univates, de
29/08/2017

100 (cem)

223402 Letras licenciatura 4 anos

Resolução
016-2*/Consun/

Univates, de
29/08/2017

100 (cem)

140402 Pedagogia licenciatura 4 anos

Resolução
016-2*/Consun/

Univates, de
29/08/2017

350 (trezentas
e cinquenta)

Obs. 1: o número de alunos por turma é dimensionado de acordo com as características de cada
componente curricular, admitindo-se no máximo 500 alunos por turma.
Obs. 2: o dia e o horário de oferta dos encontros presenciais dos cursos disponibilizados neste
Edital serão definidos no Calendário Acadêmico.
Obs. 3: o local de funcionamento de todos os cursos acima relacionados pode ser consultado em
https://www.univates.br/ead/#link-polo.

https://www.univates.br/graduacao/ead-gestao-de-cooperativas
https://www.univates.br/graduacao/ead-gestao-de-cooperativas
https://www.univates.br/graduacao/ead-gestao-de-cooperativas
https://www.univates.br/graduacao/ead-gestao-de-cooperativas
https://www.univates.br/graduacao/ead-gestao-de-recursos-humanos
https://www.univates.br/graduacao/ead-gestao-de-recursos-humanos
https://www.univates.br/graduacao/ead-gestao-de-recursos-humanos
https://www.univates.br/graduacao/ead-gestao-de-recursos-humanos
https://www.univates.br/graduacao/ead-gestao-financeira
https://www.univates.br/graduacao/ead-gestao-financeira
https://www.univates.br/graduacao/ead-gestao-financeira
https://www.univates.br/graduacao/ead-logistica
https://www.univates.br/graduacao/ead-logistica
https://www.univates.br/graduacao/ead-logistica
https://www.univates.br/graduacao/ead-marketing
https://www.univates.br/graduacao/ead-marketing
https://www.univates.br/graduacao/ead-marketing
https://www.univates.br/graduacao/processos-gerenciais-ead
https://www.univates.br/graduacao/processos-gerenciais-ead
https://www.univates.br/graduacao/processos-gerenciais-ead
https://www.univates.br/graduacao/processos-gerenciais-ead
https://www.univates.br/graduacao/ead-educacao-fisica-licenciatura
https://www.univates.br/graduacao/ead-engenharia-de-producao
https://www.univates.br/graduacao/ead-engenharia-de-producao
https://www.univates.br/graduacao/ead-historia
https://www.univates.br/graduacao/ead-letras
https://www.univates.br/graduacao/ead-pedagogia
https://www.univates.br/ead/#link-polo
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Obs. 4: a modalidade de oferta de todos os cursos acima relacionados é a distância.
Obs. 5: para as licenciaturas, quando houver número de inscritos maior do que o número de vagas,
os professores das redes públicas de educação básica que atenderem ao estabelecido na Lei no

13.478, de 30 de agosto de 2017, deverão contatar a Univates pelo e-mail vestibular@univates.br,
para terem, como critério adicional o acréscimo de 20% na nota de classificação até o limite da nota
máxima da prova.
Obs. 6: cursos na modalidade presencial foram oferecidos em edital específico disponível em
http://www.univates.br/institucional/editais.

3. Das formas de ingresso
3.1 O ingresso nos cursos constantes no item 1 deste Edital pode ser:

a) pela nota da redação do Exame Nacional do Ensino Médio – Enem desde o ano de
2009;

b) pela nota da prova de redação on-line;
c) pela nota da prova de redação realizada na Univates desde o ano de 2000;
d) pela nota da prova de redação presencial na Univates,
e) pela seleção simplificada: compreende processo seletivo, distinto dos

anteriores, que asseguram o ingresso de alunos em cursos novos, tais como
análise de históricos de cursos de nível superior (parciais ou concluídos).

Evania Schneider
Reitora da Universidade do Vale do Taquari -

Univates

mailto:vestibular@univates.br

