
 
 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS – UNITINS 
 
 

Edital TO Graduado – 04 

A Universidade Estadual do Tocantins – Unitins, em conformidade com a Medida Provisória 

nº12, de 28 de junho de 2022, publicada no DOE-TO nº 6118 que Instituiu o Projeto de 

Interiorização Universitária Tecnológica, denominado TO Graduado, e adotou outras 

providências, com a Lei n. 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, com a Lei 

n. 3.124, de 14 de julho de 2016 e com a Lei n. 3.458, de 17 de abril de 2019, considerando a 

necessidade de alteração no Edital do Certame e Cronograma, torna pública referida modificação, 

por meio do presente EDITAL DE RETIFICAÇÃO, cujos itens abaixo passam a vigorar 

conforme expressamente especificado, em substituição à redação original. 

 

I. No Edital TO Graduado - 01: 

 

ONDE SE LÊ: 

(...) faz saber por este EDITAL que, no período de 08/08/2022 a 17/08/2022, estarão 

abertas as inscrições para o vestibular de acesso aos cursos de nível superior, com aulas na 

modalidade de ensino presencial, encontros nas modalidades síncronas e assíncronas, para 

o segundo semestre do ano letivo de 2022, visando o preenchimento das vagas oferecidas 

pela instituição conforme a Tabela 1. 

 

LEIA-SE: 

(...) faz saber por este EDITAL que, no período de 08/08/2022 a 24/08/2022, estarão 

abertas as inscrições para o vestibular de acesso aos cursos de nível superior, com aulas na 

modalidade de ensino presencial, encontros nas modalidades síncronas e assíncronas, para 

o segundo semestre do ano letivo de 2022, visando o preenchimento das vagas oferecidas 

pela instituição conforme a Tabela 1. 

 

 

II. No Cronograma: 

 

(...) ONDE SE LÊ: 

 

Dia 17 – quarta-feira 
Último dia de inscrição e de solicitação de atendimento especial até às 

23h59min. 

Dia 18 – quinta-feira Último dia para pagamento do boleto da taxa de inscrição. 

Dia 22 – segunda-feira 
Publicação do resultado preliminar das solicitações de atendimento especial e da 

lista preliminar de inscrições confirmadas, a partir das 19h. 
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Dia 23 – terça-feira 

Prazo para recurso contra a lista preliminar de inscrições confirmadas e contra o 

indeferimento de solicitações de atendimento especial, até às 23h59min, 

exclusivamente on-line através da “Área do candidato” na página do vestibular. 

Dia 24 – quarta-feira 
Publicação da lista definitiva de inscritos e do resultado final das solicitações de 

atendimento especial, a partir das 19h. 

Dia 29 – segunda-feira 
Previsão de publicação dos locais de provas no Portal da Unitins 

(www.unitins.br). 

 

LEIA-SE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.   Todas as demais disposições do Edital TO Graduado - 01 e do Cronograma, aqui não 

referidas, permanecem inalteradas. 

 

 

Palmas/TO, 17 de agosto de 2022.  

 

 

 

 

AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS 

Reitor 
 

 

Dia 24 – quarta-feira 
Último dia de inscrição e de solicitação de atendimento especial até às 

23h59min. 

Dia 25 – quinta-feira Último dia para pagamento do boleto da taxa de inscrição. 

Dia 26 – sexta-feira 
Publicação do resultado preliminar das solicitações de atendimento especial e da 

lista preliminar de inscrições confirmadas. 

Dia 27 – sábado 

Prazo para recurso contra a lista preliminar de inscrições confirmadas e contra o 

indeferimento de solicitações de atendimento especial, até às 23h59min, 

exclusivamente on-line através da “Área do candidato” na página do vestibular. 

Dia 29 – segunda-feira 
Publicação da lista definitiva de inscritos e do resultado final das solicitações de 

atendimento especial, a partir das 19h. 

Dia 31 – quarta-feira 
Previsão de publicação dos locais de provas no Portal da Unitins 

(www.unitins.br). 
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