5º LOTE
DIVULGAÇÃO DA SELEÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DA
UNIVESP - 1º SEMESTRE DE 2020
LISTA UNICAMP

A Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP) divulga a relação de alunos
de pós-graduação aprovados no 5º lote da seleção do Programa “Formação DidáticoPedagógico para cursos na modalidade a distância” a partir do 1º semestre de 2020, levando
em conta os candidatos com recursos acatados pelas respectivas instituições de ensino.

1.

Processo seletivo ocorreu da seguinte forma:

1.1.

Os alunos fizeram inscrição no site das Universidades se candidatando ao programa.

1.2.

As universidades fizeram processo seletivo com base nos critérios dos seus editais

publicados.
1.3.

As Universidades enviaram para o Univesp a lista dos alunos selecionados por ordem de

classificação.
1.4.

A Univesp fez a locação dos alunos do programa de formação com base no perfil das

disciplinas que serão ofertadas no 1º semestre letivo de 2020, seguindo a ordem fornecida pelas
Universidades.
1.5.

No caso de dúvida, o aluno deve entrar em contato com o programa de pós-

graduação da Universidade.

2.

Os aprovados pelas Universidades foram alocados no programa da Univesp e

organizados em duas (02) listas, conforme segue:
2.1.

Aprovados: Alunos que darão início ao processo de matrícula na UNIVESP por estarem

com documentação e dados de conta bancária para recebimento da bolsa de estudos.
2.2.

Aprovados com ressalva: Alunos que não informaram dados de conta bancária para

recebimento da bolsa de estudos. Vale destacar, para que a UNIVESP possa dar andamento no
processo de matrícula, o aluno precisa informar os dados de 11 até as 16h do dia 12/02/2020,
anexando cópia do documento que comprove a titularidade da conta corrente no Banco do Brasil,
ressaltando que a não informação até a referida data implica na desclassificação do aluno no
Programa.

Os

dados

devem

ser

preenchidos

no

formulário

no

link:

https://forms.gle/fdD5Wc6koiKu3yn7A
2.3. Vigência da Bolsa:

01/04/2020 a 31/07/2020

Universidade Virtual do Estado de São Paulo
Avenida Prof. Almeida Prado, 532 – Térreo – Prédio 01 – Cidade Universitária – Butantã - 05508-901 – São Paulo – SP
www.univesp.br

Ação
Divulgação dos selecionados pelas Universidades e aprovados pela UNIVESP

Data
10/02/2020

(com ressalva e sem ressalva cadastral)
Data limite para aprovados com ressalva cadastral regularizarem a situação

De 11 até as 16h

Informar os dados bancários no link:https://forms.gle/fdD5Wc6koiKu3yn7A

do dia 12/02/2020

Divulgação Final das Listas:

Após

1. Aprovados para ingresso no programa

as

14h

13/02/2020

2. Desclassificados que não regularizaram a situação cadastral
Assinatura do Termo de Bolsa na Universidade – aprovados para ingresso no

02 a 03/03/2020

programa
O aluno deve se dirigir à secretaria de pós-graduação da Universidade para
assinatura do termo. No caso de impossibilidade, o estudante pode eleger um
procurador para tal, devendo este, apresentar procuração firmada em cartório.
Envio dos termos assinados da secretaria de pós graduação da UNICAMP para

05 e 06/03/2020

a Univesp
Início do envio de login e senha (credenciais de acesso) para o e-mail do aluno

A

partir

01/04/2020
Início das atividades

01/04/2020


Os dados cadastrais dos aprovados descritos neste documento e outros dados,
que serão inseridos no “Termo de Compromisso para Concessão de Bolsa e Declaração
de Desimpedimento”, foram fornecidos pelo candidato no momento da inscrição junto a
instituição de origem, sendo de total responsabilidade do aprovado a comprovação de
veracidade dos dados.

As informações sobre o processo estão no site da Univesp https://univesp.br/transparencia/facilitadores.
No caso de dúvidas, a UNIVESP fará o atendimento ao aluno no canal: SAE - Sistema de
Atendimento Eletrônico: http://atendimento.univesp.br/sae/portal.html
Telefone: (11) 3188-6700
São Paulo, 07 de fevereiro de 2020.
Atenciosamente.
Direção Acadêmica
UNIVESP
Universidade Virtual do Estado de São Paulo
Avenida Prof. Almeida Prado, 532 – Térreo – Prédio 01 – Cidade Universitária – Butantã - 05508-901 – São Paulo – SP
www.univesp.br

de

UNICAMP- Aprovados com ressalvas que devem regularizar os dados cadastrais até as
16h de 12/02/2020

Nome completo

RG

Vinicius Saldanha de Jesus

45.975.934-6

São Paulo, 07 de fevereiro de 2020.

Atenciosamente.

Direção Acadêmica
UNIVESP
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