
EDITAL DE VESTIBULAR 2017/1 

 

A Diretoria Geral da Faculdade Unida de Campinas – FacUnicamps, mantida pela Dinâmica 

Assessoria e Gestão Empresarial Ltda, com base em dispositivo contido em regimento Geral e 

de acordo com a lei 9394/96 das Diretrizes  e Bases da Educação,com funcionamento legal nas 

Portarias de Autorização do MEC, faz saber que encontram-se abertas as inscrições do 

processo seletivo 2017/1. 

O Processo seletivo se dará nas dependências da Faculdade Unida de Campinas, situado à R. 

210, nº 386, Setor Coimbra, Goiânia-GO. O candidato poderá optar por Prova Tradicional ou 

por Agendamento. 

Prova Tradicional 

Dezembro/2016  e  Janeiro/2017                   

16/12/2016                    13/01/2017  30/01/2017          

Prova Agendamento 

O candidato escolhe data e horário da prova. 

1 – VAGAS 

1.1 As vagas oferecidas funcionarão na sede da Faculdade Unida de Campinas, FacUnicamps, 

ou em local que será previamente comunicado ao MEC e alunos, desde que garantidas todas 

as condições que a legislação exige. 

1.2 A Faculdade Unida de Campinas, se reserva no direito de cancelar a oferta de vagas para 

determinadas turmas, caso a demanda seja inferior a 35 (trinta e cinco) alunos. 

1.3 Os cursos e vagas estão demonstrados no Quadro II 

1.4 As vagas destinadas ao PROUNI, seguem termo aditivo firmado entre o MEC  e Faculdade. 

1.5 A Faculdade Unida de Campinas, se reserva no direito de adequar as estruturas 

curriculares em atendimento às  novas diretrizes curriculares ou necessidade verificadas pelos  

núcleos estruturantes de cada curso. 

Quadro II 

CURSO Titulação  Vagas* 

Administração Bacharel 
 

300 

Ciências Contábeis 
 

Bacharel 
 

300 

Educação Física Bacharel 
 

200 



Enfermagem Bacharel 150 

Engenharia Civil Bacharel 150 

Engenharia da 
Produção 

Bacharel 150 

Estética e Cosmética Tecnólogo 200 

Farmácia Bacharel 100 

Pedagogia Licenciatura 200 

Serviço Social Bacharel 200 

 

*Vagas anuais 

 

2 – DAS INSCRIÇÕES 

2.1 As inscrições ao processo seletivo serão feitas  diretamente na sede da Faculdade Unida de 

Campinas, ou através do site WWW.unicamps.com.br 

2.2 Os alunos que obtiverem média superior a 450 no ENEM, estão desobrigados de inscrição 

no vestibular, bastando somente apresentar o boletim com nota do ENEM. 

2.3 O Valor da taxa de inscrição no vestibular é de R$ 15,00 (quinze reais). 

2.4 O candidato que se inscreve no vestibular, declarará sua condição: 

 a) de aluno concluinte ou que já tenha concluído o ensino médio 

 b) de aluno matriculado no ensino médio (treineiro) 

 Apresentará no dia da prova comprovação dos itens acima, conforme exigência da 

portaria 391/2002 do MEC. 

2.5 Ao se inscrever o candidato indicará qual curso ele concorre. 

 

3 - RESULTADO 

3.1 O resultado se dará através de divulgação da Faculdade em mural e/ou internet em até 05 

dias úteis. 

 

4 – DA MATRÍCULA 

http://www.unicamps.com.br/


4.1 A data limite para matrícula é de até 05 dias úteis após a divulgação dos resultados, sendo 

que o aluno que não efetuar sua matrícula até a data limite, poderá perder sua vaga. 

4.2 A matrícula somente se efetivará após o aluno apresentar toda documentação necessária e 

pagar a primeira mensalidade. 

4.3 Não haverá matrícula condicional. 

 

5 – DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA 

a- Duas fotos 3x 4; 

b- Cópia autenticada do documento comprobatório de conclusão do ensino médio; 

c- Cópia autenticada do Histórico Escolar do Ensino Médio; 

d- Cópia autenticada comprovante de endereço; 

e- Cópia autenticada das carteiras de identidade, CPF e Certidão de Nascimento ou 

Casamento; 

f- Cópia autenticada  comprovante de quitação do serviço militar quando maior de 

18 anos (masculino); 

g- Cópia autenticada  do título de eleitor e comprovante de quitação eleitora; 

h- Se o candidato for menor que 18 anos, deverá comparecer acompanhado de pais 

ou responsável legal, este com procuração pública com poderes para assinar 

contrato de prestação de serviços educacionais. 

TODAS AS CÓPIAS DEVERÃO SER AUTENTICADAS  

6 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1 Após a data limite de matrícula, a Faculdade Unida de Campinas poderá efetuar chamadas 

posteriores para preenchimento de vagas remanescentes. 

6.2  O candidato inscrito será responsável pelas informações da ficha de inscrição 

6.3 A qualquer tempo, perderá a vaga o candidato que tiver usado qualquer meio ilícito ou 

documentação  e/ou informações não verídicas. 

6.4 Os casos omissos neste edital, poderão ser resolvidos pela comissão de vestibular e/ou 

Direção Geral. 

6.5 Os resultados do processo seletivo 2017/1 servirão apenas para matrículas efetuadas neste 

semestre, não gerando direitos para outros períodos. 

7 – Cumpra-se e publique-se. 

 

 

Goiânia- GO, 31 de outubro  de 2016. 



 

 

PROFESSORA PATRÍCIA MENDONÇA  DE  SOUZA OLIVEIRA 

DIRETORA GERAL 

 


