
 

 

 

 

EDITAL 

 

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 Edital, que estarão abertas, no período de 05 de outubro de 2020 a 03 de 

dezembro de 2020, as inscrições para Processo de Seleção, que se realizará no dia 06 de dezembro de 2020, 

para o Campus I – Nova Iguaçu, como também Processo Seletivo sob o uso da nota de redação do Enem, 

cujos resultados terão validade apenas para o 1º semestre de 2021/1. 

 

QUADRO DE VAGAS 

  

 

Área 
Curso Turno Vagas Situação legal do Curso 

Educação e 

Letras 
Pedagogia  N 80 

Portaria MEC/SERES nº 922, de 27/12/2018, 

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

 

Ciências 

Exatas e 

Tecnológicas 

Engenharia Civil M/N 180 
Portaria MEC/SERES nº 300, de 08/07/2016, 

D.O.U. de 11/07/2016 

Engenharia de Produção  N 180 
Portaria MEC/SERES nº 206, de 22/06/2016, 

D.O.U. de 23/06/2016 

Engenharia Mecânica N 180 Resolução CONSUN nº 421, de 03/06/2014 

 

 

 

 

Ciências 

Biológicas e da 

Saúde 

Ciências Biológicas 

(Bacharelado) 
N 40 

Portaria MEC/SERES nº 922, de 27/12/2018, 

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

Ciências Biológicas 

(Licenciatura) 
N 80 

Portaria MEC/SERES nº 922, de 27/12/2018, 

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

CST em Estética e 

Cosmética 
N 80 

Portaria MEC/SERES nº 618, de 30/10/2014, 

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

Educação Física 

(Bacharelado) 
N 50 

Portaria MEC/SERES nº 133, de 01/03/2018, 

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

Educação Física 

(Licenciatura) 
M/N 200 

Portaria MEC/SERES nº 922, de 27/12/2018, 

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

Enfermagem M/V/N  200 
Portaria MEC/SERES nº 158, de 17/06/2011, 

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

Farmácia M/N 150 
Portaria MEC/SERES nº 133 , de 01/03/2018, 

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

Fisioterapia N 100 
Portaria MEC/SERES nº 133,  de 01/03/2018, 

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

Medicina Veterinária V 160 Resolução CONSUN nº 440, de 02/12/2015 

Nutrição M/N 160 Resolução CONSUN nº 441, de 02/12/2015 

Odontologia I 200 
Portaria MEC/SERES nº 824, de 30/12/2014, 

D.O.U. de 02/01/2015 

 

Ciências 

Jurídicas e 

Sociais 

Aplicadas 

Administração N 100 
Portaria MEC/SERES nº 707, de 18/12/2013, 

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

Direito M/V/N  434 
Portaria MEC/SERES nº 458, de 11/06/2015, 

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

CST em Gestão de 

Recursos Humanos  
N 100 

Portaria MEC/SERES nº 211, de 25/06/2020, 

D.O.U. de 07/07/2020 

CST em Logística  N 80 
Portaria MEC/SERES nº 490, de 20/12/2011, 

D.O.U. de 23/12/2011 

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



 

 

 

1. DAS INSCRIÇÕES 

 

1.1 Taxa de inscrição: Isento 

1.2 Locais e Horários de Inscrição:  

a) Campus I – Avenida Abílio Augusto Távora, 2.134 - Nova Iguaçu – RJ. Segunda a Sexta-feira, das 

8h às 21h, na central de atendimento. 

b) Pela Internet, no site www.unig.br. 

1.2.1. O candidato ao dirigir-se ao Campus para realizar sua inscrição será encaminhado a “Central de 

Atendimento” que realizará sua inscrição no site da UNIG: https://unig.br/ 

1.3 O candidato, ao inscrever-se, fará a opção do Curso a que deseja concorrer. 

1.4 No ato da inscrição, no qual deverá declarar-se de acordo com as normas do presente Edital, o candidato 

apresentará os documentos seguintes, na central de atendimento: 

a) documento oficial de identidade; 

b) CPF; 

c) comprovante de residência; 

d) comprovante de conclusão do ensino médio ou equivalente. 

1.5 Na inscrição feita pela Internet, o candidato deve preencher o requerimento de inscrição, em formulário 

próprio, disponível no site www.unig.br. 

1.6 . Ao término da inscrição o Candidato receberá todas as informações referentes ao seu cartão de 

identificação, o curso de sua escolha e o turno de sua opção, através do e-mail informado no ato da 

Inscrição. O Manual do Candidato está no site https://unig.br/ para download. 

1.7 Na inscrição pela internet, a UNIG não se responsabiliza por inscrição não recebida por motivos de 

ordem técnica dos computadores, falhas e/ou congestionamento de linhas de comunicação de dados, 

bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 

1.8 No  ato da Inscrição o Candidato deverá optar por realizar a prova presencialmente no Campus 

conforme data e horário estabelecido no presente EDITAL, ou optar por realizar a prova online, 

utilizando dos recursos tecnológicos necessários para a realização da prova. 

 

2. DAS NORMAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

2.1 O Processo de Seleção Presencial constituir-se-á de uma prova de Redação e de uma prova de 

Conhecimentos Gerais contendo questões ligadas à vivência do dia-a-dia, entendidas como 

conhecimentos gerais, sem que se perca de vista a importância das disciplinas que compõem o núcleo 

comum do ensino fundamental e médio, a saber: Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Geografia, 

História, Inglês, Matemática, Física, Biologia e Química. 

2.2 Haverá prova de Redação, de caráter eliminatório, para todos os candidatos independentemente de sua 

opção de Curso, sendo o seu valor mínimo fixado em 160 pontos. 

2.3 O Processo de Seleção ENEM constituir-se-á da utilização da Nota da Redação do Enem. 

2.4 São aceitas as notas de qualquer edição do Enem a partir de 2010. 

2.5 A Nota da Redação (Processo Seletivo ENEM), de caráter eliminatório, para todos os candidatos, 

independentemente de sua opção de Curso, sendo o seu valor mínimo fixado em 450 pontos. 

2.6 Face à apuração dos resultados dos Processos de Seleção serem procedidas com a utilização de meios 

eletrônicos, não é concedida vista de provas nem recontagem de pontos. 

2.7 A  prova online será composta por uma Redação que terá a pontuação máxima de dez (10) pontos 

2.8 O Processo de Seleção, previsto neste Edital, será realizado respeitando-se o número total de vagas de 

cada curso para o período letivo indicado. Na eventualidade da existência de vagas remanescentes, após 

a realização do Processo de Seleção, a UNIG continuará realizar, diariamente, o vestibular online, por 

computador, presencial ou via internet, e novo(s) Processo(s) de Seleção com calendário, normas, 

instruções  e quadro de vagas estipulados pela COMSE, que serão divulgados na página eletrônica da 

UNIG (www.unig.br), no manual do candidato 
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2.9 Nenhuma turma dos diversos cursos oferecidos pela UNIG neste Processo de Seleção funcionará com 

menos de 30 (trinta) alunos matriculados, não constituindo direito à matrícula a reserva de vaga caso a 

turma não seja formada. 

2.10 As normas e as instruções complementares deste Edital encontram-se registradas no Manual do 

Candidato, e àquele se incorporam. 

2.11 O candidato que, em consequência de deficiências físicas ou doenças crônicas, necessitar de 

atendimento diferenciado para seu bom desempenho acadêmico, é obrigado a informar tais fatos, no ato 

da matrícula, ficando ciente de que seu pedido de matrícula será submetido ao parecer do Colegiado de 

Curso. 

2.12 O resultado será divulgado no 09 de dezembro de 2020. 

2.13 O presente edital dá provimento a forma de ingresso e pode fazer uso do auxílio de tecnologias de 

informação e comunicação e poderá ser alterado sua forma de execução em razão de caso fortuito ou 

força maior, bem como em decorrência de epidemias e/ou pandemia e enquanto essas perdurarem. 

2.14 As normas e as instruções complementares deste Edital encontram-se registradas no Manual do 

Candidato, e àquele se incorporam. 

 

3. DO PROCESSO SELETIVO:  

 

3.1 O Processo Seletivo Presencial UNIG- Itaperuna será realizada conforme quadro a seguir: 

Data Provas Início Término 

06/12/2020 
Redação 

9h 11h30min 
Conhecimentos Gerais 

 

3.2 Chegar com 1h (uma hora) de antecedência. 

3.3 Localização do Campus I – Nova Iguaçu: Item 1.2 deste Edital. 

 

 

Nova Iguaçu, RJ, 02 de outubro de 2020. 

Paulo Cesar Ribeiro 

Presidente - COMSE 


