
 
 

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - UNILAB 
Edital N°35, de 13 de agosto de 2019, que altera Edital N°18/2019, publicado no DOU de 31 de maio de 2019. 

18. CALENDÁRIO DE ATIVIDADES  
 

Atividade Data 
INSCRIÇÃO  

Solicitação de inscrição - Internet. 1º /agosto a 
08/setembro 

Envio do laudo médico, nos casos de solicitação de atendimento especial e/ou de inscrição à reserva de vagas 
para pessoas com deficiência. 

1º /agosto a 
08/setembro 

Envio do Termo de Autodeclaração, no caso de inscrição à reserva de vagas para pessoas negras.  1º /agosto a         
08/setembro 

Último dia para pagamento da taxa de inscrição. 09/set 
Divulgação das inscrições confirmadas, indeferidas e irregulares. 12/set 
Regularização das inscrições. 13/set 
Divulgação dos inscritos e da concorrência. 16/set 

PROVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA  
Divulgação do local de provas. 18/set 
                                                                                                                                                                         DATA DAS PROVAS   22/set 
Divulgação dos gabaritos (a partir das 16h). 22/set 
Recebimento de recurso administrativo contra a elaboração e/ou gabarito.  23/set 
Divulgação do resultado do recurso administrativo contra a elaboração e/ou gabarito. 27/set 
Divulgação do resultado preliminar das provas da 1ª Fase e entrega da cópia da Folha-Resposta para fins de 
conferência. 

10/out 

Recebimento de recurso administrativo contra o resultado preliminar das provas da 1ª Fase. 11/out 
Resultado do recurso administrativo contra o resultado preliminar das provas da 1ª Fase. 16/out 
Divulgação da relação dos classificados para a 2ª Fase – prova de Redação.   18/out 
Divulgação do resultado preliminar da prova de Redação e cópia da Folha Definitiva e do espelho de correção. 30/out 
Recebimento de recurso administrativo contra o resultado preliminar da prova de Redação. 31/out 
Resultado do recurso administrativo contra o resultado preliminar da prova de Redação Oficial. 06/nov 
Divulgação do resultado final preliminar. 08/nov 
Recebimento de recurso administrativo contra resultado final preliminar. 11/nov 
Resultado do recurso administrativo contra resultado final preliminar. 12/nov 
Convocação dos candidatos deficientes para avaliação multiprofissional 13/nov 
Convocação dos candidatos negros reunião com comissão de heteroidentificação 13/nov 

 
Alexandre Cunha Costa 

Reitor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - UNILAB 

Edital N°35, de 13 de agosto de 2019, que altera Edital N°19/2019, publicado no DOU de 31 de maio de 2019. 

19. CALENDÁRIO DE ATIVIDADES  
 

Atividade Data 
INSCRIÇÃO  

Solicitação de inscrição - Internet.   1º /agosto a 
08/setembro 

Envio do laudo médico, nos casos de solicitação de atendimento especial e/ou de inscrição à reserva de vagas 
para pessoas com deficiência. 

   1º /agosto a 
08/setembro         

Envio do Termo de Autodeclaração, no caso de inscrição à reserva de vagas para pessoas negras.   1º /agosto a 
08/setembro 

Último dia para pagamento da taxa de inscrição. 09/set 
Divulgação das inscrições confirmadas, indeferidas e irregulares. 12/set 
Regularização das inscrições. 13/set 
Divulgação dos inscritos e da concorrência. 15/set 

 
Alexandre Cunha Costa 

Reitor 


