
1  

  
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA 

 PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

 

EDITAL nº 10/2019 

 

ADITIVO I 

 
ALTERA O EDITAL Nº 10/2019, QUE TRATA DO PROCESSO SELETIVO ESPECÍFICO PARA 

INDÍGENAS E QUILOMBOLAS – EDIÇÃO 2019.1 – INGRESSO 2019.1 

 

 

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) vem alterar o Edital Nº 

10/2019, que trata do Processo Seletivo Específico para Indígenas e Quilombolas – Edição 2019.1, conforme 

descrito abaixo: 

 

NO ITEM 2.1: 

 

Onde se lê: 

 

Evento Local Data 

Publicação do Edital Site da Unilab 21/02/2019 

Inscrição 
Por formulário eletrônico, 

exclusivamente 28/02 a 09/03/2019 

Resultado provisório das 

inscrições deferidas/indeferidas e 

convocação para prova escrita 

 

Site da Unilab 

 

22/03/2019 

Recurso das inscrições 

indeferidas 

Por e-mail, exclusivamente 

(Formulário no anexo IV) 

 

26/03/2019 

Resultado dos recursos das 

inscrições indeferidas 

 

Site da Unilab 29/03/2019 

Publicação de locais de prova Site da Unilab 29/03/2019 

 

Realização da prova escrita 
Local descrito na convocação para 

a Prova Escrita 

 

08/04/2019 

Resultado provisório da prova 

escrita e do memorial descritivo 
Site da Unilab 15/04/2019 

Recurso do resultado provisório 

da prova escrita e do memorial 

descritivo 

Por e-mail, exclusivamente 

(Formulário no Anexo 

IV) 

 

17/04/2019 

Resultado do recurso, resultado 

definitivo da seleção e 

convocação para a pré-matrícula 

 

Site da Unilab 

 

23/04/2019 

Pré-Matrícula 
Local descrito na Convocação para 

a pré-matrícula 
29/04 e 30/04/2019 
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Confirmação de Matrícula 
Bahia- Secretaria de Cursos Ceará- 

Coordenações dos Cursos 
02 à 06/05/2019 

Início do Período Letivo 2019.1 - 06/05/2019 

 

     

 

Leia-se: 

 

Evento Local Data 

Publicação do Edital Site da Unilab 21/02/2019 

Inscrição 
Por formulário eletrônico, 

exclusivamente 28/02 a 13/03/2019 

Resultado provisório das 

inscrições deferidas/indeferidas e 

convocação para prova escrita 

 

Site da Unilab 

 

22/03/2019 

Recurso das inscrições 

indeferidas 

Por e-mail, exclusivamente 

(Formulário no anexo IV) 

 

26/03/2019 

Resultado dos recursos das 

inscrições indeferidas 

 

Site da Unilab 29/03/2019 

Publicação de locais de prova Site da Unilab 29/03/2019 

 

Realização da prova escrita 
Local descrito na convocação para 

a Prova Escrita 

 

08/04/2019 

Resultado provisório da prova 

escrita e do memorial descritivo 
Site da Unilab 15/04/2019 

Recurso do resultado provisório 

da prova escrita e do memorial 

descritivo 

Por e-mail, exclusivamente 

(Formulário no Anexo 

IV) 

 

17/04/2019 

Resultado do recurso, resultado 

definitivo da seleção e 

convocação para a pré-matrícula 

 

Site da Unilab 

 

23/04/2019 

Pré-Matrícula 
Local descrito na Convocação para 

a pré-matrícula 
29/04 e 30/04/2019 

Confirmação de Matrícula 
Bahia- Secretaria de Cursos Ceará- 

Coordenações dos Cursos 
02 à 06/05/2019 

Início do Período Letivo 2019.1 - 06/05/2019 

 
 

 

 

Onde se lê: 

 

O requerimento de inscrição será admitido exclusivamente via internet, por envio de e-mail para indigenas-

quilombolas@unilab.edu.br, , assim como também o preenchimento do formulário eletrônico no endereço 

http://www.unilab.edu.br/indigenas-quilombolas/ no período de 28 de fevereiro de 2019 às 23h59min ao dia 

09 de março de 2018, observado o horário e o registro de envio do e-mail recebido, mediante o preenchimento 

mailto:indigenas-quilombolas@unilab.edu.br
mailto:indigenas-quilombolas@unilab.edu.br
http://www.unilab.edu.br/indigenas-quilombolas/
http://www.unilab.edu.br/indigenas-quilombolas/
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do formulário de inscrição. 

 

Leia-se: 

 

O requerimento de inscrição será admitido exclusivamente via internet, por envio de e-mail para indigenas-

quilombolas@unilab.edu.br, , assim como também o preenchimento do formulário eletrônico no endereço 

http://www.unilab.edu.br/indigenas-quilombolas/ no período de 28 de fevereiro de 2019 às 23h59min do dia 

13 de março de 2018, observado o horário e o registro de envio do e-mail recebido, mediante o preenchimento 

do formulário de inscrição. 

 

As demais disposições do Edital nº 10/2019, de 21 de fevereiro de 2019, permanecem inalteradas. 

 

 

 

Acarape, 28 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Edson Holanda Lima Barboza 
Pró-Reitor de Graduação. 
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