3º LOTE - 1º/2020
Aprovados com RESSALVA e SEM RESSALVA - Lista Parcial - UNICAMP

CORREÇÃO
DIVULGAÇÃO DA SELEÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DA UNIVESP
1º SEMESTRE DE 2020

A Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP) divulga a relação de alunos
de pós-graduação aprovados no 3º lote (1º/2020) da seleção do Programa “Formação
Didático-Pedagógico para cursos na modalidade a distância” a partir do 1º semestre de 2020,
levando em conta os classificados do Edital PRPG 001/2020.
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 de seleção com base nos critérios dos seus editais
publicados.
1.3.
As Universidades enviaram para a Univesp a lista dos alunos selecionados por ordem
de classificação.
1.4.
A Univesp fez a alocação dos alunos com base na ordem de classificação.
1.5.
No caso de dúvida sobre a classificação, o aluno deve entrar em contato com o
programa de pós-graduação da Universidade.
1.6.
O candidato que desejar participar do programa sem receber a bolsa de estudos deve
cumprir TODAS as etapas e prazos estipulados nesta publicação, inclusive o preenchimento
dos dados bancários, que neste caso, no formulário https://forms.gle/smwuZHa3H2jTHXVG9
deve escolher a opção “sem bolsa” no formulário. A opção de participar do programa sem
bolsa é irreversível.
2. Os convocados 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 e/ou não anexaram o comprovante bancário. Vale destacar,
para que a UNIVESP possa dar andamento no processo de matrícula, o aluno precisa informar
os dados bancários, 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
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link: Formulário para informar dados bancários e/ou participação do programa sem
recebimento da Bolsa - https://forms.gle/fdD5Wc6koiKu3yn7A
3. Informações adicionais
3.1. 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 candidato a comprovação de
veracidade dos dados.
3.2. As informações sobre o processo serão divulgadas no site da Univesp https://univesp.br/transparencia/facilitadores. É de responsabilidade do candidato
acompanhar as informações que são publicadas.

CRONOGRAMA
Ação

Data

Divulgação da Lista Parcial - 3º Lote - 1º/2020, convocados pela UNIVESP (com
ressalva e sem ressalva cadastral)

Após as 14h
25/08/2020

Data limite para aprovados com ressalva cadastral regularizarem a situação.
Informar os dados bancários no link:https://forms.gle/fdD5Wc6koiKu3yn7A

De 29/09/2020 (após
as 10h) até as 17h do
dia 30/09/2020

PRIMEIRA FASE

-

-

-

de

- Envio do Termo para
o e-mail do candidato:
O aluno receberá no e-mail cadastrado na inscrição o seu termo de
após após as 14h01 do
compromisso.
02/10/2020 (aprovados
O e-mail que você receberá terá como remetente “Univesp - Universidade sem pendência no
Virtual do Estado de São Paulo”, com assunto “Portal de Assinaturas CADIN)
UNIVESP informa: Assinatura pendente”, acesse o link e assine
- Assinatura do Termo
digitalmente o termo de compromisso.
após as 14h01 do dia
O termo de compromisso estará disponível para assinatura até as 16h do 02/10/2020 até as 16h
dia 31/08/2020 (onde se lê 31/08/2020 leia-se 06/10/2020), após esse do dia 06/10/2020
horário o documento será bloqueado e o candidato que não assinou estará
desclassificado.
Após a assinatura o candidato realiza a impressão do termo de
compromisso para sua guarda pessoal, não sendo necessário o envio do
documento para Univesp.
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-

Início das Atividades: 03/11/2020

-

O candidato que estiver pendência no CADIN não receberá o Termo de
Compromisso. Os candidatos inicialmente aprovados e que estão com
pendência devem regularizar a situação. É de responsabilidade do
candidato verificar e resolver a pendência no CADIN.

-

Pendências
no
CADIN
poderão
ser
consultadas
em:
https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx
SEGUNDA FASE (candidato que regularizou as pendências no CADIN)

-

-

-

-

O aluno receberá no e-mail cadastrado na inscrição o seu termo de - Envio do Termo para
compromisso.
o e-mail do candidato:
após após as 14h01 do
O e-mail que você receberá terá como remetente “Univesp - Universidade
14/10/2020 (aprovados
Virtual do Estado de São Paulo”, com assunto “Portal de Assinaturas
sem pendência no
UNIVESP informa: Assinatura pendente”, acesse o link e assine
CADIN)
digitalmente o termo de compromisso.
- Assinatura do Termo
O termo de compromisso estará disponível para assinatura até as 16h do
após as 14h01 do dia
dia 31/08/2020 (onde se lê 31/08/2020 leia-se 15/10/2020), após esse
14/10/2020 até as 16h
horário o documento será bloqueado e o candidato que não assinou estará
do dia 15/10/2020
desclassificado.
Após a assinatura o candidato realiza a impressão do termo de
compromisso para sua guarda pessoal, não sendo necessário o envio do
documento para Univesp.
Início das Atividades: 03/11/2020
O candidato que estiver pendência no CADIN não receberá o Termo de
Compromisso.

Divulgação da Lista Final - Dados CONSOLIDADOS - 3º Lote - 1º/2020
Após as 15h
Aprovados que assinaram o Termo de compromisso; Desclassificados não 21/10/2020
assinaram o Termo de compromisso; Desclassificados que não informaram os
dados bancários; Desclassificados Termo não emitidos (pendências Cadin).
Envio de login e senha (credenciais de acesso) para o e-mail do aluno

De 19 a 30/10/2020

Início das atividades

03/11/2020

São Paulo, 03 de setembro de 2020.
Atenciosamente.
Direção Acadêmica
UNIVESP
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de

UNICAMP - Aprovados sem ressalva
(observem eventuais situações sobre o CADIN, orientação no Cronograma)
Nome completo

Documento de Identidade

Ana Maria Pita Ruiz

G340054-Q

ANA PAULA DA GRAÇA SOUZA BLENGINI

43667803-2

Andreia Romero Fanton

397732089

Camila Bonelli de Milano

459799435

Chavannes Procópio Peclat

5135271

David Ken Gomes Terao

20087916483

Edivan de Azevedo Silva da Costa

223597675

Isabel Aparecida Custodio Leitão

157791725

Isabela Ramalho Orlando

379354445

Letícia Del Rio Silva

33156719

Lilian Carolina Viana

14788731

Luz Albany Arcila Castano

G170362B

Marcelo Esteves de Andrade

1625209

Sanny Castro

7391437

Victor Rossi Saciotto

407000483

UNICAMP- Aprovados com ressalvas (devem informar os dados bancários)
Nome completo

Documento de identidade

Elise Dessotti

450379863

Leonardo Henrique Gomes da Silva

488588662

Luiz Guilherme Salvino da Silva

40288629x

Marcella Vitoria Galindo

129867353

Ronaldo Francisco dos Santos

373491475

São Paulo, 03 de setembro de 2020
Atenciosamente.
Direção Acadêmica
UNIVESP
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