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1 - DA ABERTURA 

1.1 O Reitor da UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS, no uso de suas 

atribuições e em conformidade com a legislação vigente, torna público, pelo presente Edital, a 

abertura do prazo para a apresentação voluntária de documentos aos acadêmicos oriundos do 

sistema de Ensino de Educação a Distância (EaD), ofertado pela Unitins, para integralização da 

matriz curricular, expedição de documentos para transferência e aproveitamento de disciplinas 

cursadas. 

2 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

2.1 O presente Edital destina-se aos acadêmicos dos cursos da modalidade de ensino de 

Educação à Distância (EAD), referentes aos cursos de Administração, Ciências Contábeis, 

Normal Superior, Pedagogia, Serviço Social, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 

Complementação de Estudos, Fundamentos Jurídicos, Letras e Matemática, ofertados pela 

Unitins entre os anos de 2005 a 2008. 

2.2 O Edital destina-se aos acadêmicos das turmas e cursos supramencionados para que 

apresentem referentes a documentos de cartões-resposta e provas, que demonstrem 

efetivamente a realização da atividade avaliativa, bem como outro documento que comprovem 

vínculo com a Universidade, de modo que a Unitins promova a análise casuística e individual no 

intuito de viabilizar a regularização da situação acadêmica dos interessados. 

2.3 Em não havendo provas ou outro documento acadêmico passível de avaliação para 

lançamento de notas, o acadêmico deverá apresentar outro documento de identificação que 

possibilite a identificação e comprove o vínculo com a Unitins. 

 

2.4 Os alunos que não tiverem interesse na conclusão dos cursos, ou na hipótese de não 

possuírem documentos que comprovem a situação acadêmica receberão toda a documentação 

acadêmica necessária para viabilização da transferência para outra IES, em Instituições que 

possam receber tais alunos com condições de maior aproveitamento possível da grade 

curricular.  

 

2.5 Os custos com mensalidades e outras despesas em outras IES correrão às custas dos 
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alunos que optarem pela transferência, cabendo a Unitins indicar Instituição que possibilitem o 

melhor aproveitamento possível da situação acadêmica dos alunos, constituindo 

responsabilidade dos alunos interessados buscar as Instituições e promover os atos necessários 

efetivação da transferência. 

3 - DO PROCEDIMENTO 

3.1 O(a) acadêmico(a) poderá requerer a integralização de estudos, apresentando os 

seguintes documentos: provas e/ou cartões-reposta e outro documento que comprovem a 

situação acadêmica alegada. 

3.2 O(a) acadêmico(a) poderá solicitar os documentos para transferência e aproveitamento 

de disciplinas. 

3.3 Essas solicitações deverão ser feitas, exclusivamente, por meio do sistema I- Protocolo, 

disponível no link: <www.unitins.br/editalead>. 

3.4 No ato da apresentação documental o(a) acadêmico(a) deverá anexar os documentos em 

formato PDF. 

3.5 O(a) acadêmico(a) deverá preencher todos os campos exigidos no sistema I- Protocolo, 

com as seguintes informações: login, endereço, e-mail e telefone. 

3.6 Após a apresentação dos documentos e depois de realizada a análise de cada solicitação, 

a Unitins providenciará resposta aos acadêmicos, através do sistema I- Protocolo, prezando pela 

padronização de conteúdo argumentativo em relação às situações idênticas. 

3.7 Na resposta, a Unitins orientará acerca dos procedimentos e documentos necessários para 

a colação de grau, caso o(a) acadêmico(a) tenha cumprido os requisitos necessários para o ato. 

3.8 Os alunos que apresentarem requerimento de análise junto a Unitins terão sua situação 

acadêmica avaliada de maneira que considerando o status do aluno o mesmo poderá colar grau, 

caso já tenha comprovação da integralização de toda a matriz curricular. 

3.9 Os alunos que faltarem pelo menos dois períodos para concluir o curso poderão, a 

depender de autorização do Ministério da Educação diligenciada pela Unitins, concluir os cursos 

mediante oferta especial, que será definida a partir da análise de cada caso. 

3.10 Os alunos que não estiverem em situação viável de conclusão dos cursos (faltarem mais 

de dois semestres para integralização) receberão toda a documentação para aproveitamento da 

grade curricular do curso, conforme preconizado no item 2.5 do edital. 

3.11 Para dúvidas em geral sobre o edital e transcursos de prazo, é disponibilizado o seguinte 

canal: Telefone: (63) 3218 - 4937 e email: chamamento.ead@unitins.br 
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4 - DOS PRAZOS 

4.1 O prazo para envio das solicitações elencadas nos itens 3.1 e 3.2 ocorrerá entre os dias 20 

de setembro a 20 de dezembro de 2021. 

4.2 A análise documental será feita pela Diretoria de Ensino, vinculada à Pró-Reitoria de 

Graduação da Unitins. 

4.3 Os resultados da avaliação documental e a expedição dos documentos solicitados 

ocorrerão via sistema I-Protocolo, obedecendo à ordem cronológica das solicitações e do envio 

dos documentos pelos acadêmicos, bem como os prazos administrativos e regimentais. 

5 DA INTEGRALIZAÇÃO DA MATRIZ CURICULAR EM REGIME DE OFERTA ESPECIAL 

5.1 Serão analisados os documentos e atendidas às solicitações dos acadêmicos que se 

manifestarem nas condições e prazos previstos no presente Edital. 

6 - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

6.1 Serão analisados os documentos e atendidas às solicitações dos acadêmicos que se 

manifestarem nas condições e prazos previstos no presente Edital. 

6.2 Serão desconsiderados os documentos ilegíveis, que contenham rasuras, grifos, sinais de 

alteração/adulteração de qualquer natureza, bem como o cartão-resposta que apresentar mais 

de uma resposta assinalada. 

6.3 Em razão da apresentação de documentos inidôneos ou declaração de informações falsas 

serão retiradas as informações do sistema da Unitins e invalidados os documentos expedidos, 

sem prejuízo das sanções legais. 

6.4 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Palmas/TO, 20 de Setembro de 2021. 

 

 

Assinado eletronicamente 
AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS 

Reitor 
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