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DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 
 

 

 

GABARITO  

DAS QUESTÕES OBJETIVAS 
 

Será divulgado no site da UNIJUÍ 

no dia 08 de julho de 2019 

(segunda-feira), às 15 horas. 

LISTA DE CLASSIFICADOS 
 

Os resultados do Concurso 

Vestibular são divulgados pela 

Internet no dia 09 de julho de 

2019 (terça-feira), às 15 horas. 

BOLETIM DE DESEMPENHO 

 
Será divulgado  

no dia 09 de julho de 2019,  

terça-feira, às 15 horas,  

no site da UNIJUÍ. 

 

Para ter acesso ao mesmo, o 

candidato deve informar e-mail e 

senha da sua inscrição. 

RECURSO 
 

Considerando a natureza do 

presente Processo Seletivo não 

são concedidos vistos, revisão 

ou recontagem de pontos ou 

dos conteúdos da prova, NÃO 

cabendo, portanto, qualquer 

espécie de recurso 

 

CHAMADA DE SUPLENTES 
 

Após a matrícula dos candidatos classificados, restando vagas nos Cursos de 

Graduação, serão realizadas chamadas de candidatos suplentes por Curso de 

Graduação, seguindo rigorosamente a ordem decrescente dos pontos obtidos.  
 

A lista de Suplentes será divulgada no dia  

09 de julho de 2019, terça-feira, às 15 horas. 

A chamada de candidatos suplentes, conforme vagas disponibilizadas em 

período de matrículas, será realizada no site da UNIJUÍ, no dia  

15 de julho de 2019, às 21h. 

 

http://www.unijui.edu.br/vestibular
http://www.unijui.edu.br/vestibular
http://www.unijui.edu.br/vestibular
http://www.unijui.edu.br/vestibular
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Observada rigorosamente a ordem decrescente de pontos obtidos 

pelos candidatos suplentes, a UNIJUÍ reserva-se o direito  

de fazer as chamadas necessárias para o preenchimento das vagas 

definidas no Curso. 

 

REOPÇÃO 
 

A reopção é a possibilidade de um candidato aprovado no processo 

seletivo, que não tenha conseguido vaga no curso escolhido ou que 

tenha interesse em efetuar a troca da opção de curso escolhida, 

matricular-se em outro curso de seu interesse.  
 

Pode ser realizada reopção desde que exista vaga disponível após a 

chamada de todos os suplentes do respectivo curso, durante o período 

de matrículas. 

 

 

PRAZO DE VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO 
 

Os resultados do Processo Seletivo realizado em julho/2019 têm 

validade durante o período de matrícula, exclusivamente no  

2º semestre de 2019. 

 

 

 

 

 

 


