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EDITAL  Nº  017 / 2019 
 

VAGAS REMANESCENTE DO PROCESSO   SELETIVO  AGENDADO 
 2º SEMESTRE DE 2019 

 
 

   O Reitor do Centro Universitário de Adamantina, na forma do que 

dispõe a Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996 e de acordo com o que estabelece o 

Regimento Unificado, torna público que as inscrições do Processo Seletivo Agendado 

para o preenchimento das 270 (duzentos e setenta) vagas dos cursos oferecidos, nos 

termos do Parecer CEE nº 234/2016, publicado no D.O.E. de 06/07/2016, estarão 

abertas no período de 15 de abril a 14 de julho de 2019. As informações exigidas na 

Portaria MEC nº 2864, de 24 de agosto de 2005, estão à disposição dos candidatos na 

Secretaria do Centro Universitário de Adamantina e no site www.unifai.com.br. 

 

DAS INSCRIÇÕES 
 

 
PERÍODO: De 15 de abril a 14 de julho de 2019 
 
 

AGENDAMENTO: Na secretaria do Campus I pelo telefone: (18) 3502-7010 ou no portal 

do Centro Universitário (www.unifai.com.br). 

 

LOCAL PARA INSCRIÇÃO: Na secretaria do Campus I do Centro Universitário de 

Adamantina, à Rua 9 de Julho, nº 730, Adamantina-SP ou 

no portal do Centro Universitário (www.unifai.com.br). 

 

DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA NO ATO DA INSCRIÇÃO  

 Cédula de Identidade 

 Ficha de Inscrição devidamente preenchida e assinada, com a taxa paga, autenticada 

pela Tesouraria do Centro Universitário 
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 Taxa de Inscrição: R$ 20,00 

 Cursos e número de vagas 

Curso      Duração      Vagas   Período 

Administração 08 semestres 30 Noturno 
Agronomia 10 semestres 20 Noturno 
Biomedicina 08 semestres 20 Noturno 
Ciência da Computação 08 semestres 30 Noturno 
Ciências Contábeis 08 semestres 30 Noturno 
Direito 10 semestres 20 Noturno 
Enfermagem 08 semestres 40 Noturno 
Engenharia Civil 10 semestres 30 Noturno  
Fisioterapia 10 semestres 20 Noturno 

Nutrição 08 semestres 30 Noturno 
 
 

OBSERVAÇÃO: Serão oferecidas 5% das vagas de cada curso para pessoas com 
necessidades especiais. 

 
CONDIÇÃO (Resolução nº 09/78) 
 

A matrícula depende de documento comprobatório do Ensino Médio.  

O não cumprimento desta condição implicará em nulidade absoluta da 

classificação e vedação da matrícula. 

A inscrição feita por terceiros deverá ser acompanhada da respectiva 

procuração, com firma reconhecida. 

 

DAS PROVAS 

 

A)  DATAS E HORÁRIOS 
 

05 de julho de 2019 (sexta feira) às 13:30 horas Duração de 3 horas 

05 de julho de 2019 (sexta feira) às 19:00 horas Duração de 3 horas 

10 de julho de 2019 (quarta feira) às 13:30 horas Duração de 3 horas 

10 de julho de 2019 (quarta feira) às 19:00 horas Duração de 3 horas 
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16 de julho de 2019 (terça feira) às 13:30 horas Duração de 3 horas 

16 de julho de 2019 ( terça feira) às 19:00 horas Duração de 3 horas 

 
 
 
 
B) LOCAL DAS PROVAS 
 

- Campus I do Centro Universitário de Adamantina 

Rua 9 de Julho, nº 730, Adamantina-SP.  

 

 
C) CONTEÚDO E PESOS 
 

PROVA 1 50 pontos Peso 1 

Constarão de 50 questões sob a forma de testes de múltipla-escolha sobre Língua 
Portuguesa (10 questões), Inglês (05 questões), Matemática (10 questões), Física (05 
questões), Biologia (05 questões), Química (05 questões), História (05 questões) e 
Geografia (05 questões). 

 
 

PROVA 2 – Redação 20 pontos Peso 1 

O candidato deverá elaborar uma Dissertação a partir de um tema 
fornecido 

 
TOTAL MÁXIMO DE PONTOS – 70 (SETENTA) 

 

 

D) CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
      Os programas das disciplinas estão disponíveis na Secretaria do Campus I do 

Centro Universitário de Adamantina. 
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E) DISPOSIÇÕES GERAIS DAS PROVAS 

 
 O candidato deverá se apresentar no dia marcado para as provas, com no mínimo, 

meia hora de antecedência do horário fixado. Não será admitida a entrada de 
candidato no local das provas após o horário marcado para o início dos exames. 

 
 A Cédula de Identidade e o cartão do candidato constituem documentos obrigatórios 

para a identificação do candidato e para seu ingresso na sala de provas. 
 
 É vedado ao Candidato ter acesso às salas portando outros materiais que não os 

seguintes obrigatórios: Cédula de identidade - Caneta azul ou preta - Borracha macia 
- Lápis preto nº 2. 

 
 Candidatos com deficiência, ou condição especial de saúde que estejam impedidas 

de prestar exames com os demais ou que necessitem de condições especiais para 
realização das provas, deverão solicitar à Comissão Coordenadora do Processo 
Seletivo condições especiais de exame. Para isso devem apresentar, com no 
mínimo uma semana de antecedência da realização da prova, laudo médico 
identificado pelo nome e o seu número de registro profissional, que descreva com 
precisão a natureza, o tipo e o grau da deficiência, bem como as condições 
necessárias para a realização da prova. Havendo necessidade de prova em 
tamanho ampliado, o candidato deverá indicar o grau de ampliação. O atendimento 
ficará sujeito à razoabilidade do pedido e à análise de viabilidade operacional. A 
ausência dessas informações implica aceitação pelo candidato de realizar as provas 
em condições idênticas às dos demais candidatos. 

 
 
 
 
 

DA CLASSIFICAÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO 
 
 O preenchimento das vagas dos cursos obedecerá aos seguintes critérios, 

prioritariamente: 
a) Ordem de opção para os cursos oferecidos. 
b) Soma total dos pontos obtidos nas provas. 

 
 Em caso de empate na classificação final correspondente ao curso, prevalecerão as 

notas atribuídas às seguintes provas: 
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ÁREA DE CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS 

ÁREA DE CIÊNCIAS 
EXATAS  

ÁREA DE CIÊNCIAS 
HUMANAS 

Redação 
Redação Redação 

Biologia 
Matemática Língua Portuguesa 

Química 
Física História 

Matemática 
Química Geografia 

 
       Persistindo o empate, prevalecerá como critério de desempate a ordem 

decrescente de idade. 

 Será desclassificado o candidato que: 
 a) não comparecer nas provas; 
b)  obtiver nota ZERO em qualquer uma das Áreas; 
c)  usar de meio fraudulento, seja ele qual for. 
 

 Não será, em hipótese alguma, concedida vista ou revisão de provas. 
 

  
DA CONVOCAÇÃO 

 
  A convocação dos Candidatos à matrícula será feita até três dias úteis após a 

realização das provas de acordo com a classificação e será publicada nos quadros 
de aviso do Campus I do Centro Universitário. 

 
 Serão consideradas oficiais e válidas, para todos os efeitos, somente as relações de 

candidatos classificados e convocados à matrícula, publicados no local acima 
indicado. 

 
 Ocorrendo o não preenchimento das vagas, o Centro Universitário convocará novos 

candidatos, segundo a ordem de sua classificação em lista de espera publicada nos 
quadros de aviso do Campus I do Centro Universitário de Adamantina. 
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DA MATRÍCULA 

 As matrículas dos candidatos classificados e convocados serão realizadas no período 
de  10 a 19 de julho de 2019, das 9:00 às 11:00 horas, das 13:00 às 17:00 horas e 
das 19:00 às 21:00 horas na Secretaria do Campus I do Centro Universitário de 
Adamantina, situada na Rua 9 de Julho, nº 730, Adamantina. 

 Será considerado desistente o candidato que não efetuar matrícula nas datas fixadas 
neste Edital, ficando o mesmo excluído de qualquer convocação posterior ao mesmo 
Curso. 

 
 Será obrigatória a entrega de xérox dos seguintes documentos (em tamanho A4) no 

ato da matrícula: 
 Certificado de Conclusão do Ensino Médio (2 vias). 
 Histórico Escolar do Ensino Médio (2 vias) 
 Cédula de Identidade (2 vias) 
 Certidão de Nascimento e/ou Casamento (2 vias) 
 Cadastro de Pessoa Física (CPF), uma via do candidato 
 1 foto 3 x 4 recente 
 

    OBS. - Em nenhuma hipótese será aceita matrícula condicional ou com falta de 
documentos. 

BOLSAS E CONVÊNIOS 
 

 O Centro Universitário de Adamantina, mantém as seguintes bolsas de estudo: 
 

- Bolsa de 50% de desconto, destinada aos alunos carentes. Lei Municipal nº 

3175 de 08 de março de 2006. 

- Bolsa-Estágio – 50 a 100% de desconto mediante realização de estágio de 20 a 

30 horas. Lei Municipal nº 3330 de 18 de fevereiro de 2009. 

- PROBIN – 50% de desconto para empresa que matricular seus funcionários. Lei 

Municipal nº 3123 de 06 de abril de 2005. 

- Bolsa Programa Escola da Família para Licenciaturas e Bacharelados (50% 

repasse do FDE e 50 % repasse da Instituição). 

- Desconto de 15% para o segundo membro familiar. Lei Municipal nº 3126 de 08 

de abril de 2005. 
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DISPOSIÇÕES GERAIS DO PROCESSO SELETIVO 
 
A simples inscrição no Processo Seletivo configura o conhecimento e aceitação das 
disposições deste Edital, bem como as demais normas e instruções estabelecidas para 
este Processo. 
 
A matrícula nos Cursos de Graduação do Centro Universitário de Adamantina 
estabelece o compromisso do aluno de obediência ao Regimento Interno da Instituição, 
assim como às normas financeiras da Entidade Mantenedora, e às demais normas 
escolares em vigor. 
 
No ato da matrícula, o candidato firmará um Contrato de Prestação de Serviços 
 
As aulas poderão ser ministradas também aos sábados, no período diurno. 
 
O Centro Universitário de Adamantina reserva-se o direito de não iniciar turmas 
inferiores a trinta alunos matriculados. 

 
Os candidatos aprovados que ingressarem após o início do semestre letivo (22/07/2019) 
não terão direito à reposição das aulas já ministradas no respectivo curso. 
 
Os casos omissos ou duvidosos deste Edital serão resolvidos pela Comissão 
Coordenadora. 

Adamantina, 09 de abril de 2019 

 
 
 

Prof. Dr. Paulo Sergio da Silva 

 Reitor 
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VAGAS REMANESCENTES DO PROCESSO SELETIVO AGENDADO 

 2º SEMESTRE/2019 

 

EDITAL 017/2019 (RESUMO) 

 

O Reitor do Centro Universitário de Adamantina, na forma do que dispõe a Lei 9.394 de 

20 de dezembro de 1996 e de acordo com o que estabelece o Regimento Unificado, 

torna público que as inscrições do Processo Seletivo para o preenchimento das 270 

(duzentos e setenta) vagas dos cursos oferecidos, nos termos do Parecer CEE nº 

234/2016, publicado no D.O.E. de 06/07/2016, estarão abertas no período de 15 de abril 

a 14 de julho de 2019. As informações exigidas na Portaria MEC nº 2864, de 24 de 

agosto de 2005, estão à disposição dos candidatos na Secretaria do Centro 

Universitário de Adamantina e no site www.unifai.com.br. 

 

RELAÇÃO DOS CURSOS 

Curso Duração Vagas Período 
Administração 08 semestres 30 Noturno 
Agronomia 10 semestres 20 Noturno 
Biomedicina 08 semestres 20  Noturno 
Ciência da Computação 08 semestres 30 Noturno 
Ciências Contábeis 08 semestres 30 Noturno 
Direito 10 semestres 20 Noturno 
Enfermagem 08 semestres 40 Noturno 
Engenharia Civil  10 semestres 30 Noturno 
Fisioterapia 10 semestres 20 Noturno 

Nutrição 08 semestres 30 Noturno 
 
 

OBSERVAÇÃO: Serão oferecidas 5% das vagas de cada curso para pessoas com 

necessidades especiais. 

   Taxa de inscrição – R$ 20,00 

   Documentação a ser apresentada no ato da inscrição: 

   Cédula de identidade; 

   Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada, com a taxa 
paga, autenticada pela Tesouraria do Centro Universitário ou em agência bancária.  
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05 de julho de 2019 (sexta feira) às 13:30 horas Duração de 3 horas 

05 de julho de 2019 (sexta feira) às 19:00 horas Duração de 3 horas 

10 de julho de 2019 (quarta feira) às 13:30 horas Duração de 3 horas 

10 de julho de 2019 (quarta feira) às 19:00 horas Duração de 3 horas 

16 de julho de 2019 (terça feira) às 13:30 horas Duração de 3 horas 

16 de julho de 2019 (terça feira) às 19:00 horas Duração de 3 horas 

 
   As inscrições serão realizadas no Campus I do Centro Universitário, 

à Rua 09 de julho nº 730 ou pelo portal do Centro Universitário (www.unifai.com.br). 

Informações: fone (18) 3502-7010  

   Provas agendadas: 
 

Resultado: até 03 dias úteis após a realização das provas. 

 

Adamantina, 09 de abril de 2019 

 
 

Prof. Dr. Paulo Sergio da Silva 

Reitor 

 


