
                                                                                 
 

 
1º TERMO ADITIVO AO EDITAL DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022  

 ALTERAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO, RESULTADO E MATRÍCULA REFERENTE AO PROCESSO 
SELETIVO DOS CURSOS NA MODALIDADE EAD 

Forma de Ingresso: Vestibular e ENEM 
 

A UNIVERSIDADE IGUAÇU – UNIG, reconhecida pela Portaria Ministerial nº 1.318, de 16 de setembro 
de 1993, realiza o processo seletivo dos cursos de graduação na Modalidade Educação a Distância (EaD), com 
a Portaria do Credenciamento nº 1.584 de 10/09/2019, publicada no DOU em 12/09/2019, com as Portarias GR 
nº. 111/2019 e GR nº 021/2021, com o Regimento Institucional, com a legislação vigente, por este faz saber, 
através da COMISSÃO DE EXAME DE SELEÇÃO – COMSE, e consoante o disposto no seu Regime Interno.  

 A Íntegra do Edital, com as instruções, normas, números de vagas, modalidade de oferta, situação legal 
dos cursos, localização dos polos e as informações complementares encontra-se disponível também no site 
www.unig.br e nos respectivos polos UNIG EAD. 

Ficam alteradas as cláusulas, itens e subitem referente as inscrições, locais, data e horários de prova, 
período de matrícula e documentação para efetivação de matrícula referente ao PROCESSO DE SELEÇÃO 
para o 1º semestre de 2023. 

Assim, as cláusulas itens 2, 5, 8 e inciso 8.1, passam a vigorar com a seguinte alteração, 
exclusivamente para o presente processo seletivo. 

 
2.AS INSCRIÇÕES MODALIDADE EaD 
 

As inscrições dos cursos na Modalidade EaD deverão ser realizada pela internet, no site www.unig.br, a 
partir do dia  29/11/2022 até o dia 28/02/2023 em caráter de excepcionalidade para todos os polos 
relacionados na cláusula 1 do edital. 

2.1. Taxa de inscrição: R$ 50,00 – Isento. 
2.2. O candidato, ao inscrever-se, fará a opção do Curso a que deseja concorrer, conforme o quadro de 

vagas do item 6.1, do presente Edital. 
2.3. No ato da inscrição em requerimento próprio, no qual deverá declarar-se de acordo com as normas 

do presente Edital, o candidato apresentará os documentos seguintes: 
a) Documento oficial de identidade ou documento com foto que a substitua legalmente; 
b) CPF; 
c) Comprovante de conclusão do ensino médio. 
2.3.1. Em hipótese alguma haverá inscrição condicional, isenção do pagamento ou devolução de taxa de 

inscrição em caso de desistência do candidato. 
 
5. LOCAIS, DATAS E DOS HORÁRIOS DAS PROVAS: 

 
Ao se inscrever para o Processo Seletivo pelo site da UNIG (www.unig.br), o candidato deverá optar pelo 

polo.  
5.1 O Processo Seletivo para os cursos de graduação na Modalidade EaD: 
   

Período Dia da Semana Prova 
Tempo para 
realização 

De 29/11/2022 a 28/02/2023 Domingo a Domingo Redação 
Até 24h após o 

início da Inscrição 
 

5.2 As Localizações dos Polos encontram-se na cláusula 1 do edital. 
5.3 Quanto a prova online, a redação será feita pelo candidato, após a inscrição e/ou pagamento do boleto 
de inscrição (isento no semestre vigente), que será disponibilizada via sistema. 

 
 

 



                                                                                 
 

8. PERÍODO DA MATRÍCULA E DO APROVEITAMENTO DE VAGAS PARA OS CURSOS NA 
MODALIDADE EaD. 
 

8.1. PERÍODO DE MATRÍCULA E DE APROVEITAMENTO DE VAGAS.  
 

a)  INGRESSANTES DO PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR E ENEM 
 
Período de Resultado Período de Matrícula Aproveitamento de Vagas 

De 29/11/2022 à 24/02/2023 De 29/11/2022 à 17/02/2023 De 18/02/2023 à 28/02/2023 
 

 
Nova Iguaçu 19 de Janeiro de 2023. 

 
Paulo Cesar Ribeiro 

Presidente da Comissão 


