
 

 

Página 1 de 3 

 

MUNICÍPIO DE GURUPI - ESTADO DO TOCANTINS 

FUNDAÇÃO UNIRG - UNIVERSIDADE DE GURUPI 

REITORIA - SECRETARIA GERAL ACADÊMICA 

 

RETIFICAÇÃO N.º 001/2022  

 

EDITAL DE MATRÍCULAS NO PROGRAMA DE ESTUDOS COMPLEMENTARES - 

REITORIA– 2022 

 

A Reitoria da Universidade de Gurupi, no uso de suas atribuições, torna pública a presente RETIFICAÇÃO 

do Edital de Matrícula no Programa de Estudos Complementares, conforme segue:  

 

1. No subitem 3.3 do Edital de Matrícula onde se lê:  

 

3.3.  Serão disponibilizadas 180 (cento e oitenta) vagas para a realização dos estudos complementares 

de que trata o EDITAL CPRD/REVALIDAÇÃO Nº 01/2021.  

 

1.1 Leia-se:  

 

3.3.  A quantidade de vagas a ser disponibilizada no Programa de Estudos Complementares será definida 

em data posterior, conforme o cronograma do Anexo I, considerando-se a capacidade das Unidades Básicas 

de Saúde conveniadas e médicos preceptores compromissados.  

 

2. No Anexo I do Edital de Matrículas passa a vigorar com a seguinte redação:  

CRONOGRAMA  

REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS – PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

EVENTO DATA HORÁRIO LOCAL 

Publicação do edital 26/AGOSTO/2022 A partir das 18 horas 
Site:  

http://www.unirg.edu.br/revalidacao 

Divulgação Preliminar das 

cidades para realização das 

atividades práticas 

26/AGOSTO/2022 A partir das 18 horas 
Site:  

http://www.unirg.edu.br/revalidacao 

Divulgação Definitiva das 

cidades para realização das 

atividades práticas 

30/AGOSTO/2022 A partir das 18 horas 
Site:  

http://www.unirg.edu.br/revalidacao 

 

Divulgação da Distribuição 

dos revalidandos nas 

cidades 

 

 

31/AGOSTO/2022 

 

13/SETEMBRO/2022 

 

A partir das 18 horas 

 

 

Site:  

http://www.unirg.edu.br/revalidacao 

http://www.unirg.edu.br/revalidacao
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Convocação para 

Matrículas (Primeira 

Chamada) 

31/AGOSTO/2022 

Em data a ser definida 
A partir das 18 horas 

Site:  

http://www.unirg.edu.br/revalidacao 

Matrícula dos Calouros  

(Primeira Chamada) 

01, 02 e 

05/SETEMBRO/2022 

Em data a ser definida 

Horário a ser 

estabelecido em 

estabelecido edital de 

convocação 

Procedimento descrito no Anexo IV 

deste Edital. 

Vencimento do Boleto para 

Pagamento da Matrícula 

(Primeira Chamada) 

 

06/SETEMBRO/2022 

Em data a ser definida 

 

Até o limite do 

horário bancário 
- 

Convocação para 

Matrículas (Segunda 

Chamada) 

 

13/SETEMBRO/2022 

Em data a ser definida 

 

A partir das 18 horas 
Site:  

http://www.unirg.edu.br/revalidacao 

Matrícula dos Calouros  

(Segunda Chamada) 

 

14/SETEMBRO/2022 

Em data a ser definida 

 

Horário a ser 

estabelecido em 

estabelecido edital de 

convocação 

Procedimento descrito no Anexo IV 

deste Edital. 

Vencimento do Boleto para 

Pagamento da Matrícula 

(Segunda Chamada) 

 

15/SETEMBRO/2022 

Em data a ser definida 

 

Até o limite do 

horário bancário 
- 

Publicação do Edital de 

Manifestação de interesse 

para vagas remanescentes * 

 

19/SETEMBRO/2022 

Em data a ser definida 

 

A partir das 18 horas 
Site:  

http://www.unirg.edu.br/revalidacao 

Reunião de acolhimento ** 

03/OUTUBRO/2022 

Em data a ser definida 

 

A partir das 18 horas Gurupi-TO 

Início dos estudos 

complementares 
Em data a ser definida 

Em horário a ser 

designado 

Na localidade para a qual for 

designado 

Legenda:  

* Caso haja disponibilidade de vagas remanescentes conforme o subitem 5.8 deste edital.  

** A presença na reunião de acolhimento é de caráter obrigatório para todos os revalidandos convocados a ser 

realizada na cidade de Gurupi-TO em local e horário a ser definido.  

 

 

3. Suspender a publicação do Anexo II o qual será republicado em conformidade com a 

quantidade de Unidades Básicas de Saúde e respectivos médicos preceptores compromissados.  

 

 

4. O Anexo III do Edital de Matrículas será publicado em data posterior em conformidade com a 

quantidade de Unidades Básicas de Saúde e respectivos médicos preceptores compromissados.  
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5. Alterar o Anexo V que passa a vigorar com a seguinte redação:  

 

ANEXO V 

 

DO PROCEDIMENTO DE MATRÍCULA PARA OS REVALIDANDOS -  PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO - 2022: 

 

Para requerer a matrícula, o (a) revalidando (a) convocado deverá efetuar os seguintes procedimentos:  

  
I – PREPARAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

1. Imprimir e preencher os formulários, disponíveis no site da Universidade de Gurupi – UnirG, no link 

http://www.unirg.edu.br/revalidacao/matrícula: 
- TERMO DE ADESÃO CONTRATUAL, 
- TERMO DE COMPROMISSO   

 

II – DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

2. Digitalizar todos os documentos abaixo relacionados (frente e verso), de forma legível, 

preferencialmente na escala de cor cinza em formato PDF. 

1  Cartão de Vacina 

1 Termo de Adesão Contratual 

2 Termo de compromisso 

3 Foto 3x4 

III – ENCAMINHAR A DOCUMENTAÇÃO PARA ANÁLISE 

3. O revalidando deve acessar a Plataforma SEI (sei.unirg.edu.br), fazer o login, utilizando como nome 

de usuário (username) o seu número de CPF, e utilizando como senha (password) o seu número de CPF. 

Atenção: Somente os números do CPF, desconsidere o ponto e o hífen. 

 

 

6. Mantenham-se as demais disposições do Edital de Matrículas que não contrarie o presente edital.  

 

 

Gurupi, 31 de agosto de 2022.  
 

 

 

Drª. Sara Falcão de Sousa 
Reitora da Universidade de Gurupi 
Decreto Municipal nº 1.184/2020 

 

 

http://www.unirg.edu.br/revalidacao/matr%C3%ADcula
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