
ACOMPANHAMENTO AO CANDIDATO PELA 
PÁGINA DA UNIVILLE PARA INSCRIÇÃO NA 

SOLICITAÇÃO DE VAGA



VISUALIZAÇÃO DO CANDIDATO 
PARA INSCRIÇÃO



O candidato irá acessar o link http://universo.univille.br/missaofuturo ou a 
página da Univille em Graduação> Estude na Univille> selecionar o processo 
no qual se encaixa melhor e será redirecionado conforme imagem.

Ao ser redirecionado visualizará a aba de Informações.

Há a observação de que caso o candidato possua Prouni deverá enviar em
nosso e-mail (solicitavaga@univille.br) a informação e porcentagem para 
que possamos orientar sobre os procedimentos a serem tomados em 
relação à bolsa.

http://universo.univille.br/missaofuturo


Na aba Inscrições o candidato irá preencher os dados para iniciar o cadastro de sua 
Solicitação de Vaga.

Caso possua alguma dúvida sobre o processo, poderá clicar no link conforme a 
imagem e será redirecionado ao FAQ da Solicitação de vaga
https://www.univille.edu.br/community/novoportal/VirtualDisk.html/downloadDirec
t/2335162/Transferencia_Univille.pdf

XXxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXXXX

https://www.univille.edu.br/community/novoportal/VirtualDisk.html/downloadDirect/2335162/Transferencia_Univille.pdf


Deverá preencher todos os campos que 

estão sinalizados como obrigatórios *

XXxxxxxxxxxx



Deverá preencher todos os campos que 

estão sinalizados como obrigatórios *

XXXXXXXXXXX



Deverá preencher todos os campos que 

estão sinalizados como obrigatórios *



Deverá preencher todos os campos que 

estão sinalizados como obrigatórios *



Para anexar os documentos obrigatórios * o 
candidato deverá clicar na flechinha para 
maximizar a visualização.



PARA ANEXAR OS DOCUMENTOS, OS ARQUIVOS PRECISAM ESTAR EM PDF.

Deverá anexar todos os campos que estão sinalizados como obrigatórios * 



Deverá conferir todas as informações antes 
de confirmar a inscrição.

XXxxxxxxxxxx

XXxxx@xxxxxxxxx

XX/XX/XXXXX

XXXXXXXXX



Deverá conferir todas as informações antes 
de confirmar a inscrição.

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX



Deverá conferir todas as informações antes 
de confirmar a inscrição.



Deverá conferir todas as informações antes 
de confirmar a inscrição.

pdf



Deverá conferir todas as informações e estar de acordo 
com o termo de aceite antes de confirmar a inscrição.

pdf



Ao confirmar que leu e aceita os termo e 
condições, aparecerá essa janela 
informando que a inscrição foi realizada.

O comprovante de inscrição aparece 
disponível pelo portal e no e-mail que o 
candidato cadastrou.

Xxxxxxx@xxxxx

Xxxxxxxxxxx!

Em casos de transferência com benefício PROUNI ou  FIES, avisar em nosso e-mail para que 

possamos analisar junto à área envolvida.

Dentro de 5 dias úteis entraremos em contato para mais detalhes para dar 
continuidade a sua solicitação de vaga



OBSERVAÇÕES IMPORTANTES   
E DICAS



OBRIGATORIEDADE DOS DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS 
NO ATO DA INSCRIÇÃO

PORTADOR DE DIPLOMA

REINGRESSO

TRANSFERÊNCIA INTERNA

TRANSFERÊNCIA EXTERNA

OBS.:  Para o processo de Portador de Diploma os programas não 
estão como obrigatórios pois o candidato pode ser egresso da Univille. 
Os documentos referentes ao Ensino Médio só serão cobrados dos 
alunos externos em caso de no histórico da primeira graduação não 
conter as informações necessárias.

No caso de que o candidato não tenha anexado a documentação completa 
ou legível, avisaremos por e-mail e o candidato terá o prazo para 
encaminhar os documentos completos/corrigidos  em até 3 dias úteis. 
Caso não seja possível, sua solicitação será encerrada e poderá realizar 
nova inscrição caso tenha interesse. 
Caso não haja retorno do candidato em até 5 dias úteis iremos encerrar a 
solicitação.
Lembrando que a listagem se trata dos documentos básicos para inscrição, 
não isentando a necessidade de apresentar futuramente os documentos 
pessoais para matrícula.

OBS.:  Para os candidatos que estão ativos ou trancados no período 
letivo 2021-1, o processo de Transferência Interna o candidato deverá 
acessar o link do Portal do Aluno, ir em Secretaria – Requerimentos –
aba Disponíveis - Transferência Interna de Curso/ Turno/ Turma.
Informar o curso desejado e o turno quando for o caso.
Acompanhar o andamento da solicitação e orientações no Portal do 
Aluno, ir em Secretaria – Requerimentos – aba Solicitados – clicar em 
exibir detalhes.

http://univilleeduca.univille.br/FrameHTML/web/app/edu/PortalEduc
acional/login/



O aplicativo CamScanner poderá ser 
sugerido em caso de não possuir o 
equipamento necessário 
(computador/ scanner).
A seguir, passo a passo para 
acompanhar o uso do app.

Disponível na PlayStore.

1- Instalar.

2- Após instalação clicar no ícone da 
câmera para Digitalizar.

1

2



Após tirar a foto do documento o 
aplicativo irá automaticamente 
selecionar o documento.

Clicar em Próxima.

Clicar em Confirmar.

3 4



Após documento 
digitalizado, tocar 
(segurar) sob o arquivo 
por uns instantes.

Após documento 
selecionado, clicar na 
opção MAIS.

Clicar na opção Salvar na 
Galeria.
O documento será 
baixado no celular e 
ficará na galeria.

Ao acessar o site e 
preencher a inscrição, irá 
buscar o arquivo na 
Galeria e anexar o 
documento.

5

6
7



VISUALIZAÇÃO DO CANDIDATO 
APÓS INSCRIÇÃO



Após inscrição, o candidato poderá acessar a 
Central do candidato para conferir as 
informações de seu cadastro.

Em Login irá inserir CPF ou o documento 
que tenha escolhido para realizar inscrição.



Após inscrição, o candidato poderá verificar 
sua inscrição em Central do candidato.

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx@xxxxxx



Após inscrição, o candidato poderá verificar sua 
inscrição em Central do candidato.

IMPORTANTE: 
Caso a Equipe de Solicitação de vaga tenha enviado 
e-mail solicitando o reenvio de documento correto 
ou legível, deverá enviar para o 
solicitavaga@univille.br em até 3 dias úteis após o 
recebimento do comunicado. 

Não deverá tentar alterar o arquivo na Central do 
Candidato.

mailto:solicitavaga@univille.br


univille.br

MISSÃO
Prestar serviços de qualidade,
atuando com profissionalismo
e eficiência nas atividades
desenvolvidas, prezando pela
excelência no atendimento e
satisfação da comunidade
universitária.

VISÃO
Ser referência nos serviços
prestados, atingindo a
excelência no atendimento à
comunidade universitária.

CENTRAL DE ATENDIMENTO ACADÊMICO

VALORES E PRÍNCIPIOS

Integração
Ação cooperativa e colaborativa dentro da Central de Atendimento Acadêmico bem como com a
comunidade interna e externa.
Cidadania
Autonomia, comprometimento, motivação, bem-estar e participação democrática responsável que
promovam o desenvolvimento pessoal e social.
Responsabilidade ambiental
Gestão de recursos e ações comprometidas com o equilíbrio ambiental e sustentável.

OBJETIVOS

✓ Inovar com responsabilidade no intuito de alcançar a confiabilidade nos serviços prestados, visando à
satisfação da comunidade universitária.

✓ Empreender ações de gestão buscando a melhoria contínua e a qualidade de vida no trabalho.
✓ Integrar novos conceitos e tecnologias aos processos de atendimento e trabalho.
✓ Desenvolver o espírito crítico, investigativo e interativo da equipe.



univille.br


