Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB
Recredenciada pelo Decreto Estadual N°16.825, de 04.07.2016.

EDITAL Nº 199/2018
O REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA –
UESB, no uso de suas atribuições legais e na forma estabelecida na Lei Estadual nº. 13.466, de
22/12/2015, considerando as disposições da Portaria Normativa MEC nº 21, de 05 de novembro de
2012, do Edital nº 35, de 04 de maio de 2018, expedido pela Secretaria de Educação Superior do
Ministério da Educação, e do Edital nº 098, de 06 de junho de 2018, Termo de Adesão 2ª edição de
2018, as normas estatutárias e regimentais desta Universidade, em especial, as Resoluções Nº
60/2009, Nº 37/2008 (com as alterações introduzidas pela Resolução Nº 52/2016) do Conselho
Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE, assim como pelas disposições que integram
este Edital.
RESOLVE:
Art. 1º - CONVOCAR , em Sexta Chamada, os candidatos aprovados para as vagas
oferecidas nos cursos de graduação da UESB para ingresso no 2º Período Letivo de 2018,
disponibilizadas por meio do SISU, a comparecerem às Secretarias de Cursos dos Campi de Vitória
da Conquista, Jequié e Itapetinga, nos dias 20 e 21 de novembro de 2018 das 14h30 min às
17h30min, a fim de efetuarem MATRÍCULA, mediante a apresentação da documentação exigida no
artigo 2º deste Edital, observando o Campus, o Curso, os horários e a documentação exigida, de
acordo com o número de vagas.
Art. 2º- Os candidatos convocados deverão apresentar os seguintes documentos,
de acordo com o segmento para o qual foi aprovado:
I – Ampla concorrência (não optantes por cotas)
a)Requerimento de Matrícula, devidamente preenchido e assinado constando a mesma data do
dia de realização da MATRÍCULA (ANEXO II);
b)Formulário de Declaração de Não acumulação de cursos de graduação em instituições
públicas, devidamente preenchido e assinado pelo convocado e por duas testemunhas. A data
do formulário de Declaração de Não Acumulação deverá compreender o período da
MATRÍCULA (ANEXO III);
c)Certificado de conclusão de curso do Ensino Médio ou de curso equivalente devidamente
assinado e carimbado (original e cópia);
d)Histórico Escolar do Ensino Médio ou de curso equivalente devidamente assinado e
carimbado (original e cópia);
e)Carteira de Identidade atualizada (original e cópia);
f)CPF (original e cópia);
g)Certidão de Nascimento ou Casamento (original e cópia);
h)Prova de quitação com o Serviço Militar, se for o caso (original e cópia);
i)Título de Eleitor e prova de quitação com a Justiça Eleitoral (original e cópia);
j)01 (uma) fotografia 3x4 recente;
k)Declaração de Convalidação do Ensino Médio concluído no exterior, emitida pela
Sec/Direc, quando for o caso.

II – Reserva de vagas (escola pública)
a)Requerimento de Matrícula, devidamente preenchido e assinado constando a mesma data do
dia de realização da MATRÍCULA (ANEXO II);
b)Formulário de Declaração de Não Acumulação de cursos de graduação em instituições
públicas, devidamente preenchido e assinado pelo convocado e por duas testemunhas. A data
do formulário de Declaração de Não Acumulação deverá compreender o período da
MATRÍCULA (ANEXO III);
c)Formulário de AUTODECLARAÇÃO da procedência de escola pública (ter cursado todos
os Ensinos Fundamental II e Médio ou cursos equivalentes em estabelecimentos da Rede
Pública de Ensino do Brasil) e de não ser portador de diploma de curso de nível superior,
devidamente preenchido e assinado pelo convocado. A data do formulário de
AUTODECLARAÇÃO deverá compreender o período da MATRÍCULA (ANEXO IV);
d)Certificado de conclusão de curso do Ensino Médio ou de curso equivalente devidamente
assinado e carimbado (original e cópia);
e)Histórico Escolar do Ensino Médio ou de curso equivalente devidamente assinado e
carimbado (original e cópia);
f)Certificado de conclusão de curso do Ensino Fundamental II (5ª, 6ª, 7ª e 8ª séries) ou de
curso equivalente, devidamente assinado e carimbado (original e cópia);
g)Histórico Escolar do Ensino Fundamental II (5ª, 6ª, 7ª e 8ª séries) ou de curso equivalente
devidamente assinado e carimbado (original e cópia);
h)Carteira de Identidade atualizada (original e cópia);
i)CPF (original e cópia);
j)Certidão de Nascimento ou Casamento (original e cópia);
k)Prova de quitação com o Serviço Militar, se for o caso (original e cópia);
l)Título de Eleitor e prova de quitação com a Justiça Eleitoral (original e cópia);
m)01 (uma) fotografia 3x4 recente;
n)Declaração de Convalidação do Ensino Médio concluído no exterior, emitida pela
Sec/Direc, quando for o caso.
III – Reserva de vagas (escola pública e autodeclarado)
a)Requerimento de Matrícula, devidamente preenchido e assinado constando a mesma data do
dia de realização da MATRÍCULA (ANEXO II);
b)Formulário de Declaração de Não acumulação de cursos de graduação em instituições
públicas, devidamente preenchido e assinado pelo convocado e por duas testemunhas. A data
do formulário de Declaração de Não Acumulação deverá compreender o período da
MATRÍCULA (ANEXO III);
c)Formulário de AUTODECLARAÇÃO da condição racial (preto ou pardo), procedência de
escola pública (ter cursado todos os Ensinos Fundamental II e Médio ou cursos equivalentes
em estabelecimentos da Rede Pública de Ensino do Brasil) e de não ser portador de diploma
de curso de nível superior, devidamente preenchido e assinado pelo convocado. A data do
formulário de AUTODECLARAÇÃO deverá compreender o período da MATRÍCULA
(ANEXO V);
d)Certificado de conclusão de curso do Ensino Médio ou de curso equivalente devidamente
assinado e carimbado (original e cópia);
e)Histórico Escolar do Ensino Médio ou de curso equivalente devidamente assinado e
carimbado (original e cópia);
f)Certificado de conclusão de curso do Ensino Fundamental II (5ª, 6ª, 7ª e 8ª séries) ou de
curso equivalente, devidamente assinado e carimbado (original e cópia);

g)Histórico Escolar do Ensino Fundamental II (5ª, 6ª, 7ª e 8ª séries) ou de curso equivalente
devidamente assinado e carimbado (original e cópia);
h)Carteira de Identidade atualizada (original e cópia);
i)CPF (original e cópia);
j)Certidão de Nascimento ou Casamento (original e cópia);
k)Prova de quitação com o Serviço Militar, se for o caso (original e cópia);
l)Título de Eleitor e prova de quitação com a Justiça Eleitoral (original e cópia);
m)01 (uma) fotografia 3x4 recente;
n)Declaração de Convalidação do Ensino Médio concluído no exterior, emitida pela
Sec/Direc, quando for o caso.
§ 1º - Os candidatos aprovados, que optaram pelo ingresso de acordo com o
critério de reserva de vagas, além da documentação relacionada no caput, deverão entregar à
Secretaria de Cursos do seu respectivo Campus, a documentação comprobatória das exigências
para ocupação das vagas, que será analisada e homologada, observando-se as condições
estabelecidas na Resolução do CONSEPE nº 37/2008, alterada pela Resolução do CONSEPE Nº
52/2016.
§ 2º - Os candidatos aprovados, que optaram pelo ingresso de acordo com o
critério de reserva de vagas, além da documentação relacionada acima, deverão entregar à
Secretaria de Cursos do seu respectivo Campus, declaração emitida pela DIREC acerca da entidade
mantenedora, do colégio/escola em que cursou os ensinos fundamental II ou de curso equivalente (5ª
a 8ª série) e médio ou de curso equivalente (1° ao 3° ano), devidamente carimbada e assinada, quando
a entidade não constar no(s) histórico(s) apresentado(s).
§ 3º - Os candidatos aprovados, que optaram pelo ingresso de acordo com o
critério de reserva de vagas, deverão preencher a autodeclaração, conforme a sua modalidade de
inscrição, em formulários próprios, que constam nos ANEXOS IV e V deste Edital, e entregá-las à
Secretaria do respectivo Campus no ato da MATRÍCULA.
§ 4º – O Requerimento de Matrícula e os formulários de Declaração de Não
Acumulação e de Autodeclarações, além de constarem como anexos deste Edital, estão disponíveis
no endereço eletrônico http://www2.uesb.br/sgc/?page_id=47 , para a devida impressão pelo convocado.
§ 5º – As informações prestadas nos formulários dos ANEXOS IV e V, deste Edital
serão de inteira responsabilidade do convocado.
§ 6º - Não haverá, sob qualquer pretexto, matrícula provisória ou condicional.
Art. 3º - Em conformidade com a Lei 12.089/2009, que veda a ocupação de 2 (duas)
vagas, simultaneamente, no mesmo curso ou em cursos diferentes em uma ou mais de uma instituição
pública de ensino superior em todo o território nacional, não poderá matricular-se candidato que já
tenha matrícula em outro curso de graduação em instituição pública.
§ 1º - Em conformidade com o art. 113 do Regimento Geral da UESB, que veda a
matrícula em dois cursos de graduação, simultaneamente, na Universidade, não poderá matricular-se
o candidato que já esteja matriculado em outro curso de graduação da UESB, salvo se requerer o
cancelamento de sua matrícula nesse curso, junto às Secretarias Setoriais e/ou Geral de Cursos e
apresentar o respectivo protocolo do cancelamento, no ato da matrícula.

§ 2º – Para atendimento ao disposto no caput, os candidatos deverão preencher o
Formulário de Declaração de Não Acumulação, que consta no ANEXO III deste Edital, e entregá-lo à
Secretaria de Cursos do respectivo campus no ato da MATRÍCULA.
Art. 4º - De acordo com a Lei nº 9.394/96, só poderão ser matriculados os candidatos
que tenham concluído o ensino médio ou equivalente, tornando-se nula, de pleno direito, a
classificação daqueles que não apresentarem prova de escolaridade no ato da matrícula,
independentemente do resultado apresentado no Processo Seletivo.
Art. 5º - O candidato convocado perderá o direito à vaga se não apresentar a
documentação completa, na forma estabelecida, nos dias e horários determinados neste edital.
Art. 6º - Reputa-se desistente da vaga o candidato que não efetuar a MATRÍCULA
no prazo estabelecido neste Edital, configurando-se, automaticamente, sua renúncia à classificação
que obtivera e ao direito dela decorrente.
Art. 7º - Encerrada a matrícula dos convocados em Sexta Chamada do SISU, a
Universidade poderá emitir tantas listas quantas necessárias, com a convocação dos subsequentes
classificados, para preencher vagas remanescentes e de desistências.
Parágrafo Único - As chamadas subsequentes, se houverem, ocorrerão
obrigatoriamente até o limite de ¼ do período letivo vigente.
Art. 8º - Constatada a qualquer tempo a falsidade ou a irregularidade na documentação
entregue ou apresentada, a MATRÍCULA será cancelada em definitivo, com a perda da respectiva
vaga, sem o prejuízo de outras medidas cabíveis.
Art. 9º - Os casos omissos serão dirimidos pelas Secretarias Geral e, ou Setoriais de
Cursos/PROGRAD e, ou pelo Colegiado de Curso respectivo.
Vitória da Conquista, 12 de novembro de 2018.

LUIZ OTÁVIO DE MAGALHÃES
REITOR

