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Edital nº 03/2019.2 - Processo Seletivo | ENEM | Unifametro  

O CENTRO UNIVERSITÁRIO FAMETRO – UNIFAMETRO torna público aos interessados 
que estão abertas as inscrições para ingresso com nota do ENEM dos cursos de 
graduação (Bacharelado, Licenciatura e Tecnólogo), nas condições indicadas neste 
Edital. 

1. Da validade: 

1.1 - O presente processo seletivo terá validade para admissão no segundo semestre de 
2019 aos cursos de Graduação com habilitação em Bacharelado, Licenciatura e 
Tecnólogo, dentro do limite de vagas para cada curso. 
 
2. Das inscrições:  
2.1 -  A inscrição pela forma de ingresso via ENEM poderá ser feita pelo candidato(a) ou 
responsável através do site www.unifametro.edu.br ou presencialmente no Setor 
Quero ser Aluno no Campus Carneiro da Cunha, localizado na Rua Carneiro da Cunha, 
180, Centro -  Fortaleza/CE e Campus Maracanaú, localizado na Rodovia Jaçanaú Nº 
8885 – Maracanaú (CE),  mediante o preenchimento da ficha de inscrição; 
2.2 - O horário de funcionamento do setor Quero ser Aluno é de 08h00 às 20h30 
(segunda a sexta) e aos (sábados) de 09h00 às 12h00; 
2.3 -  Não é cobrado taxa de inscrição;  
2.4 -  Poderá se inscrever nessa modalidade o candidato que obteve pontuação igual ou 
superior a 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos (média aritmética entre as notas da 
prova de redação e da prova objetiva) no ENEM realizado a partir do ano de 2010. ;   
2.5 - Ao emitir a ficha de inscrição, o candidato declarará que aceita as condições e 
normas estabelecidas para o processo seletivo constantes neste Edital;  
 
3. Do calendário: 
 
3.1 - As inscrições pela forma de ingresso ENEM serão realizadas no período de: 

a) 04 de abril de 2019 até 04 de setembro de 2019 – Campi Fortaleza e 
Maracanaú. 

3.2 - Os aprovados pela forma de ingresso ENEM deverão efetuar a matrícula no período 
de 02 de maio de 2019 a 06 de setembro de 2019 (em ambos os Campi), sujeito a 
disponibilidade de vagas. 
 
4. Da avaliação:   
4.1 - O processo seletivo dar-se por avaliação do Boletim de Resultado do ENEM. O 
candidato deverá inserir as notas no ato da inscrição no site ou comparecer ao Setor do 
Quero ser Aluno com a cópia do resultado do ENEM dentro do prazo ou no ato da 
inscrição em ambos os Campi;   
 

5. Do resultado:  
5.1 - A divulgação do resultado pela forma de ingresso - ENEM estará disponível no 
término da inscrição, após, o lançamento das notas diretamente no site; 

http://www.unifametro.edu.br/
http://www.unifametro.edu.br/
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5.2 – A classificação da relação de aprovados e não aprovados, estarão também 
disponíveis no setor do Quero ser Aluno e o candidato (a) será comunicado (a) via E-
mail, SMS e contato telefônico.   
 
6. Das vagas por Campi: 
6.1. As vagas oferecidas para o período letivo de 2019.2 terão a seguinte distribuição 
por curso – Campi Conselheiro Estelita, Guilherme Rocha, Pe. Ibiapina e Carneiro da 
Cunha (Fortaleza-CE):  
 

CURSO TURNO VAGAS 

Administração - Bacharelado Manhã 30 

Noite 30 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas – Tecnólogo Manhã 30 

Noite 30 

Arquitetura e Urbanismo – Bacharelado 
Manhã 30 

Noite 30 

Ciências Contábeis – Bacharelado 
Manhã 30 

Noite 30 

Direito – Bacharelado 
Manhã 30 

Noite 30 

Educação Física - Bacharelado 
Manhã 30 

Noite 30 

Educação Física - Licenciatura 
Manhã 30 

Noite 30 

Enfermagem – Bacharelado 
Manhã 30 

Noite 30 

Engenharia da Biotecnologia - Bacharelado 
Manhã 20 

Noite 20 

Engenharia Civil – Bacharelado 
Manhã 30 

Noite 30 

Engenharia de Produção – Bacharelado 
Manhã 30 

Noite 30 

Farmácia – Bacharelado 
Manhã 30 

Noite 30 

Fisioterapia – Bacharelado 
Manhã 30 

Noite 30 

Gastronomia – Tecnólogo 
Manhã 30 

Noite 30 

Estética e Cosmética – Tecnólogo 
Manhã 30 

Noite 30 

Gestão Comercial – Tecnólogo Noite 30 

Gestão Hospitalar – Tecnólogo Noite 30 

Gestão de Recursos Humanos – Tecnólogo 
Manhã 30 

Noite 30 
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Medicina Veterinária - Bacharelado 
Manhã 30 

Noite 30 

Nutrição – Bacharelado 
Manhã 30 

Noite 30 

Odontologia – Bacharelado 
Manhã 30 

Noite 30 

Psicologia – Bacharelado 
Manhã 30 

Noite 30 

Serviço social – Bacharelado Noite 30 

Sistemas de Informação – Bacharelado Noite 30 

 
6.2. As vagas oferecidas para o período letivo de 2019.2 terão a seguinte distribuição 
por curso – Campus Maracanaú (Maracanaú-CE):  

 

CURSO  TURNO  VAGAS 

Administração – Bacharelado Noite 20 

Ciências Contábeis – Bacharelado Noite  20 

Direito – Bacharelado  Noite 20 

Enfermagem  – Bacharelado  Manhã 20 

Noite 20 

Engenharia da Produção – Bacharelado  Noite 20 

Pedagogia - Licenciatura Noite 20 

Gestão de Recursos Humanos - Tecnólogo Noite 20 

 
6.3. A Unifametro reserva a si o direito de não abrir turma no semestre, ou de fazer um 
remanejamento de turno, caso o número de alunos não atinja o determinado pela 
instituição.  
 
7. Da matrícula: 
7.1 - O candidato classificado e convocado na forma deste Edital adquirirá direito à 
matrícula no curso de sua opção, observando o período de 02 de abril de 2019 a 06 de 
setembro de 2019;  
7.2 - Para a efetivação da matrícula os candidatos deverão comparecer no Setor Quero 
ser Aluno, em ambos os Campi (Carneiro da Cunha e Maracanaú) e apresentar cópias 
dos seguintes documentos:  
 

 Certificado de Conclusão do Ensino Médio; 

 Histórico Escolar do Ensino Médio; 

 Boletim das Notas ENEM.   

 RG; 

 CPF; 

 Certidão de Nascimento ou Casamento; 
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 Título Eleitoral e comprovante de quitação eleitoral; 

 Certificado de Reservista (para homens); 

 Comprovante de Endereço com CEP; 

 RG e CPF (responsável financeiro, para o candidato menor de 18 anos). 
 
Importante: solicitamos apresentar documentos originais e cópias legíveis.  

8. Do regime escolar e semestralidade:  
8.1 - Todos os cursos ofertados neste Edital serão ministrados em regime de carga 
horária com matrícula semestral; 
8.2 - A semestralidade dos cursos referidos será paga em 06 (seis) parcelas mensais, 
sendo a 1ª. parcela paga no ato da matrícula e o restante no dia 12(doze) de cada mês;  
8.3 - A semestralidade na Unifametro, no período de 2019.2, tem os valores 
discriminados, reajustáveis na forma da legislação em vigor.  
 
9. Das disposições finais: 
9.1 - A Unifametro poderá, a seu critério e em atendimento aos interesses do Centro 
Universitário, prorrogar os prazos estabelecidos para a inscrição de candidatos ao seu 
ingresso pelo ENEM.  
9.2 - Os candidatos com necessidades especiais ou de qualquer enfermidade e que 
necessitem de atendimento especial deverão solicitá-lo à Unifametro mediante 
apresentação de requerimento ou atestado médico, com antecedência mínima de 48 
horas úteis da data da aplicação das provas.   
 
 

Fortaleza (CE), 04 de abril de 2019. 

  

__________________________________  

Christianne Melo de Leopoldino 

Reitoria 


