
 
I TERMO ADITIVO AO EDITAL UNIT SE, Nº 15, DE 17 DE MAIO DE 2021 

REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO DE TRANSFERÊNCIA INTERNA 2021/2º SEMESTRE 

A Universidade Tiradentes, considerando a Legislação em vigor, com base na Lei 9.394/96, de 20/12/1996, nas 

disposições regimentais, vem aditar e alterar o EDITAL UNIT SE, Nº 15, DE 17 DE MAIO DE 2021, para alterar os itens 

5. DO RESULTADO e 6. DA MATRÍCULA, conforme texto abaixo: 

(...) 

5. DO RESULTADO 

(...) 

5.2. O trâmite do processo, assim como o resultado, poderá ser acompanhado pelo aluno através do Magister, 

acessando o site www.unit.br, Portal Magister, através de consulta pelo número do processo em 

Protocolo/Acompanhe seu Processo. 

(...) 

6. DA MATRÍCULA 

6.1. Após o deferimento do processo, o candidato à vaga de transferência interna deverá assinar o contrato. Ele poderá 

realizar esse procedimento de forma presencial, no DAAF, ou de forma online, através do e-mail daaf@unit.br. Após 

a assinatura do contrato, ele receberá o novo número de matrícula e será liberado para fazer sua matrícula no sistema 

Magister. É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar as divulgações e atendimento dos prazos.  

6.1.1. Em virtude do cenário de Pandemia Mundial causada pelo Novo Coronavírus, a matrícula deverá ser feita de 

forma online, através do e-mail daaf@unit.br. Caso advenha a revogação dos decretos de isolamento social emitidos 

por governos e prefeituras, além das recomendações do Ministério da Educação, com a retomada das atividades 

acadêmicas e de atendimento presencial, o processo de matrícula voltará a ser de forma presencial, seguindo a 

informação descrita no item 6.1. 

O estabelecido neste aditivo não altera o Edital original, permanecendo válidas todas as informações que não sejam 

incompatíveis com o presente instrumento. 

Aracaju/SE, 17 de junho de 2020. 

  

 

  ARLEIDE BARRETO SILVA                                        TEMISSON JOSÉ DOS SANTOS                                       JOSÉ ALVES DA CRUZ JÚNIOR  

    Pró-Reitora Acadêmica                                                      Vice-Presidente Acadêmico                                                    Coordenador da Compese 

 

  

http://www.unit.br/
mailto:daaf@unit.br
mailto:daaf@unit.br

