
1º TERMO ADITIVO AO EDITAL DE 01º SEMESTRE DE 2021/1

A UNIVERSIDADE IGUAÇU - UNIG, reconhecida pela Portaria Ministerial nº 1.318, de 16 de setembro
de 1993, por sua COMISSÃO DE EXAME DE SELEÇÃO – COMSE, e consoante o disposto no seu
Regimento, faz saber, por este Aditivo, que estarão abertas, no período de 07 de abril de 2021
a 11 de maio de 2021, as inscrições para Processo de Seleção para ingresso em Período
Acadêmico Especial, para o Campus I – Nova Iguaçu, como também Processo Seletivo sob o uso
da nota de redação do Enem, e aproveitamento de nota de interessado que tenha realizado o
vestibular do 1º semestre de 2021/1, nesta instituição, referente ao calendário acadêmico
regular, cujos resultados terão validade apenas para o 1º semestre de 2021/1.

QUADRO DE VAGAS

Área Curso Turn
o Vagas Situação legal do Curso

CST em Estética e

Cosmética
N 50

Portaria MEC/SERES nº 618, de

30/10/2014, D.O.U. de 31/10/2014

Educação Física
(Licenciatura)

N 50
Portaria MEC/SERES nº 922, de

27/12/2018, D.O.U. de 28/12/2018

Enfermagem
M/V/

N
50

Portaria MEC/SERES nº 158, de

17/06/2011, D.O.U. de 20/06/2011

Farmácia M/N 50
Portaria MEC/SERES nº 133 , de

01/03/2018, D.O.U. de 02/03/2018

Fisioterapia N 50 Portaria MEC/SERES nº 133, de
01/03/2018, D.O.U. de 02/03/2018

Medicina Veterinária V 50
Resolução CONSUN nº 440, de

02/12/2015

Nutrição N 50
Resolução CONSUN nº 441, de

02/12/2015

Odontologia I 50
Portaria MEC/SERES nº 824, de

30/12/2014, D.O.U. de 02/01/2015

Ciências
Jurídicas e
Sociais
Aplicadas

Administração N 50
Portaria MEC/SERES nº 707, de

18/12/2013, D.O.U. de 19/12/2013

Direito
M/V/

N
50

Portaria MEC/SERES nº 458, de

11/06/2015, D.O.U. de 12/06/2015

Legenda:M: Matutino; V: Vespertino; N: Noturno; I: Integral

Ficam alteradas as seguintes disposições que terão validade para o 1º Termo Aditivo
ao Edital de 01º Semestre de 2021/1, referentes ao calendário acadêmico em período especial,
possibilidade de aproveitamento do resultado obtido por interessado que tenha participado do
Edital 01º Semestre de 2021/1 nesta instituição, possibilidade de unificação do calendário
acadêmico do período especial com o calendário acadêmico regular, cláusulas itens e subitem



referente ao período de inscrições, à data da prova, ao resultado e à matrícula referente ao
PROCESSO DE SELEÇÃO, para os cursos acima destacados, para ingresso em período especial
ainda no 1º semestre de 2021.

1. CALENDÁRIO ACADÊMICO EM PERÍODO ESPECIAL:

Os ingressantes por este vestibular serão inseridos em calendário acadêmico especial,
ainda no 1º semestre de 2021, podendo, a partir do 3º período serem unificados no calendário
acadêmico regular do período acadêmico corrente.

Fica ciente, o candidato, que o calendário acadêmico especial, possui datas diferenciadas,
inclusive, para a conclusão do curso caso não ocorra a unificação do calendário acadêmico
regular.

2. APROVEITAMENTO DO RESULTADO OBTIDO NO EDITAL DO 1º SEMESTRE DE
2021/1 DESTA INSTITUIÇÃO

Os interessados que obtiveram aprovação no vestibular realizado no 1º semestre de
2021/1, desta instituição, para os cursos acima destacados, poderão aproveitar o resultado
para matrícula no curso.

3. INSCRIÇÃO, DATAS E MATRÍCULA

As inscrições para o presente termo aditivo poderão ser realizadas de 07/04/2021 a
11/05/2021, que deverão ser realizadas pela internet, no site www.unig.br.

Somente será realizada prova online sendo composta por redação que será feita pelo
candidato, após a inscrição, quando será disponibilizado o link no e-mail informado pelo
candidato no ato da inscrição, no período abaixo:

Período Dia da Semana Prova Tempo para realização

De 07/04/2021 a
11/05/2021

Domingo a domingo Redação

Até 5 dias após o
recebimento do link para

a realização da prova,
exceto para os inscritos a
partir do dia 06/05/2021
que terão até 2 dias após

o recebimento do link
para a realização da prova

Após o envio da prova, o resultado será divulgado a partir de 48h.

Obtendo aprovação, o interessado poderá realizar sua matrícula a partir do dia
09/04/2021 para ingresso no calendário acadêmico em período especial.

As demais disposições do Edital de outubro de 02 de outubro de 2020 permanecem
inalteradas.

http://www.unig.br


PAULO CESAR RIBEIRO
Presidente da COMSE


