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Edital Nº 02/2020.1 – Processo Seletivo | Vestibular Tradicional Unifametro Cascavel 
 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO FAMETRO – UNIFAMETRO torna público aos interessados 
que estão abertas as inscrições para o Vestibular tradicional dos cursos de graduação 
(Bacharelado e Licenciatura), nas condições indicadas neste Edital. 

1. Da validade: 
O presente processo seletivo terá validade de um ano a partir do primeiro semestre 
letivo de 2020 a iniciar dia 16 de setembro de 2019. 

2. Informações Gerais:  

2.1 -  Inscrições, Datas, Horário e Divulgação de Resultados:  

Inscrições Prova e Horário Campus Resultado 

De 16/09 à 
21/11/19 on-line e 
presencial no Quero 
ser Aluno. 

23/11/2019 
 

09h00 às 12h00 

 
Campus Cascavel 

 
27/11/2019 

 

2.2 -  Forma de Inscrição: on-line – www.unifametro.edu.br ou presencial no setor 
Quero ser Aluno no Campus Cascavel, localizado na Av. João Moreira de Paula Nº 2627 
- Centro - Cascavel - CE 85 3033.5777; 

2.3 - O horário de funcionamento do setor Quero ser Aluno é de 08h00 às 20h30 
(segunda à sexta) e aos (sábados) de 09h00 às 12h00; 

2.4 -  Resultado: na UNIFAMETRO ou no site www.unifametro.edu.br. 

 
3. Das vagas por Campi: 
 
3.1. As vagas oferecidas para o período letivo de 2020.1 terão a seguinte distribuição 
por curso, válidas para o Campus Cascavel: 
  

CURSO TURNO VAGAS 

Administração - Bacharelado Noite 30 

Ciências Contábeis – Bacharelado Noite 30 

Educação Física - Bacharelado Noite 30 

Pedagogia – Bacharelado Noite 30 

Serviço social – Bacharelado Noite 30 

 
3.2 - 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.  

 

http://www.unifametro.edu.br/
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4. Das Provas: 
4.1 -  As provas serão realizadas no Campus Cascavel – Av. João Moreira de Paula Nº 
2627 - Centro - Cascavel - CE 85 3033.5777, no dia 23 de novembro de 2019 (sábado), 
das 09h00min as 12h00min, com 03(três) horas de duração; 
4.2 - Os portões serão abertos às 08h30min e fechados, pontualmente, às 9h00min para 
o acesso dos candidatos; 
4.3 - O concurso constará de provas objetivas com as áreas de conhecimento no modelo 
ENEM e Prova de Redação para todas as áreas; 
 
Conteúdo de Avaliação: Ciências Humanas e suas Tecnologias, e Ciências da Natureza e 
suas tecnologias, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Matemática e suas 
Tecnologias e Redação. 
 

Cursos de Graduação Bacharelado:  
Administração, Ciências Contábeis, Educação Física Bacharelado, Pedagogia e  Serviço 
Social; 
Cursos de Graduação Tecnológica: Gestão de Recursos Humanos. 
 
4.4 – Quantidade de Questões: O concurso constará para os cursos de Graduação – 

Bacharelado e Tecnólogo serão 20 (vinte) questões no total, sendo 05 (cinco) questões 

para cada área e Redação.  

a) Para todos os demais Cursos - Redação valendo 60 (sessenta) pontos.  
 

5. Da Eliminação: 
5.1 - Obtiver nota ZERO em mais de uma das provas e/ou disciplinas ou na redação; 
5.2 - Deixar de comparecer na data e horário previsto para a realização da Prova; 
5.3 - Atentar contra a disciplina ou desacatar a quem quer que esteja investido de 

autoridade para supervisionar, coordenar, fiscalizar ou orientar a aplicação das 
provas. 

 
6. Da matrícula: 
6.1 - O candidato classificado e convocado na forma deste Edital adquirirá direito à 

matrícula no curso de sua opção, observando o período para sua efetivação 
publicado no site: www.unifametro.edu.br; 

6.2 - A não observância do prazo de matrícula implicará em perda da vaga; 
6.3 - Para a efetivação da matrícula os candidatos deverão comparecer no Setor Quero 

ser Aluno no período de 27/11/19 até 01/02/2020, no campus Cascavel na Av. João 
Moreira de Paula Nº 2627 - Centro - Cascavel - CE 85 3033.5777 e apresentar cópias 
dos seguintes documentos: 
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 Certificado de Conclusão do Ensino Médio; 

 Histórico Escolar do Ensino Médio; 

 RG; 

 CPF; 

 Certidão de Nascimento ou Casamento; 

 Título Eleitor 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.  

 

7. Do regime escolar e semestralidade: 
7. 1 - Todos os cursos ofertados neste Edital serão ministrados em regime de carga horária com 
matrícula semestral; 
7. 2 - A semestralidade dos cursos referidos em item anterior 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; 
7.3 - A semestralidade na Unifametro, no período de 2020.1, tem os valores discriminados, 
reajustáveis anualmente. 

 
8. Das disposições finais: 
8. 1 - Durante a aplicação das provas do vestibular, não será permitido ao candidato, o 
uso de boné, réguas de cálculo, calculadoras, esquadros, compassos, transferidores e 
similares, como também de telefones celulares, rádios transmissores, “pagers” ou 
assemelhados, sob pena de ser excluído, automaticamente, do concurso; 
8. 2 - O candidato poderá solicitar após a aplicação da prova, declaração de que 
participou do concurso; 
8.3 - 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 
concurso; 
8.4 - O candidato somente poderá sair da sala, após entregar a folha-resposta e redação, 
caderno de prova e rascunho; 
8.5 - 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.   

 

Cascavel (CE), 16 de setembro de 2019. 

 

                                            __________________________________ 

Christianne Melo de Leopoldino 
Reitoria 


