
 
 

 
Página 1 de 3 

 

PROCESSO SELETIVO 
 

 

1. DO OBJETIVO 

 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO DE CARATINGA - UNEC, recredenciado nos termos da 

Portaria MEC no 879, de 12/8/2016, publicada no DOU de 15/8/2016, mantido pela 

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CARATINGA - FUNEC, com sede à Av. Moacir de 

Mattos, no 87, Bairro Centro, Caratinga-MG, nos termos do art. 79 e seguintes do Regimento, 

bem como com base na Portaria MEC nº 1.134, de 10/10/2016, resolve e torna público que se 

encontram abertas as inscrições para o PROCESSO SELETIVO para os cursos oferecidos 

na modalidade EAD.  

 
 
 

2. DA INSCRIÇÃO 
 
 As inscrições para o Processo Seletivo em questão serão realizadas através do portal 

www.unec.edu.br  

 Para se inscrever, o candidato deverá preencher corretamente a Ficha de Requerimento de 

Inscrição, acessada no portal www.unec.edu.br ou disponibilizadas nos locais de inscrição. 

 O preenchimento da ficha e as informações inseridas na mesma são de inteira 

responsabilidade do candidato, não havendo possibilidade de reclamações posteriores ou 

alegações de eventuais prejuízos decorrentes do preenchimento incorreto do requerimento. 

Recomenda-se, portanto, a leitura atenta do formulário e conferência minuciosa das 

informações prestadas. 

 O candidato declara expressamente que, através de sua inscrição, concorda em submeter-se 

ao presente regulamento, bem como o manual do aluno e demais instruções relativas aos 

cursos, comprometendo-se a ele ler e compreender, isentando a instituição de qualquer 

alegação de desconhecimento do mesmo e das regras do presente concurso.  

 O candidato, caso deseje, poderá concorrer às vagas ofertadas utilizando o resultado do 

ENEM.  

 Os candidatos que optarem por utilizar o resultado do ENEM, deverão informar, no 

formulário de inscrição do Unec, o número de sua inscrição no ENEM. 

 O candidato só pode indicar uma edição do ENEM, sendo consideradas apenas as notas do 

ano de 2017 em diante. 

 O nome informado pelo candidato na ficha de inscrição deverá ser idêntico ao utilizado no 

ENEM, para que não ocorra erro na consulta e importação de suas notas.  

 Havendo problemas em acessar notas de candidato por qualquer motivo, poderá ser 

solicitada a apresentação do boletim que comprove suas notas do ENEM. 

 

 

 

http://www.unec.edu.br/
http://www.unec.edu.br/
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3. DO PROCESSO SELETIVO 

 

 Cada candidato fará uma Prova de Redação referente a formação geral do Ensino Médio. 

 Será considerado eliminado do Processo Seletivo o candidato que obtiver menos de 35% 

(trinta e cinco por cento) dos pontos na Prova de Redação.  

 Os candidatos serão classificados pela ordem decrescente de pontos obtidos como 

resultado final. 

 O candidato que optar pela classificação utilizando a nota do ENEM terá seu 

aproveitamento consultado no órgão competente. 

  

4. DO REGISTRO DE MATRICULA DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS 

 

Para a matrícula, é imprescindível que o candidato siga a orientação abaixo: 

 

a) Protocolar cópia autenticada no site do UNEC, no ato da matrícula, os itens abaixo: 

 

 01 Histórico Escolar do Ensino Médio com indicação de conclusão do mesmo (o candidato 

poderá optar por entregar uma cópia autenticada em Cartório);  

(Os candidatos oriundos de cursos de Ensino Médio à distância - EJA - portadores de 

certificados de Instituições do Rio de Janeiro devem apresentar também a cópia da 

publicação do Diário Oficial do Rio de Janeiro - com a listagem dos concluintes de curso 

médio EJA Modalidade a Distância conforme previsto no § 2° da Deliberação 292/04 do 

CEE/MG.) 

 01 Declaração de Conclusão do Ensino Médio (válida por 30 dias, caso o Histórico esteja 

sendo expedido pela escola onde concluiu o ensino médio); 

 01 cópia da Carteira de Identidade; 

 01 cópia do Título de Eleitor e comprovante de quitação eleitoral, se for o caso; 

 01 cópia do CPF; 

 01 cópia do comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone); 

 01 cópia do comprovante do Certificado Militar (para o sexo masculino), se for o caso; 

 01 cópia da Certidão de Registro Civil (nascimento ou casamento); 

 02 fotos 3x4 recentes e iguais. 

Obs.: São necessárias informações de naturalidade e data de nascimento dos pais ou 

responsáveis; e 

Candidatos menores de 18 anos deverão estar acompanhados dos pais ou responsável legal, 

portando cópias legíveis do CPF e da Carteira de Identidade, as quais ficarão retidas. 

 

b) Preencher os formulários fornecidos pelo UNEC: 

 

 Requerimento de Matrícula (assinado pelo responsável quando o requerente tiver menos de 

18 anos de idade); 

 Contrato de Prestação de Serviços (assinado pelo responsável quando o requerente tiver 

menos de 18 anos de idade); 
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 Perde o direito à vaga o candidato classificado que não efetuar o registro da matrícula no 

prazo fixado ou não apresentar, no ato do registro, quaisquer dos documentos indicados 

neste manual.   

 

5. PROGRAMA DAS MATÉRIAS 

 

PROVA DE REDAÇÃO: Objetiva verificar se o candidato tem habilidade de: 

- Expressar-se com clareza, correção e adequada organização de ideias;  

- Argumentar, defender seu ponto de vista, atentando para a coesão e a coerência textuais. 

 

 

 

Pró – reitoria de ensino 

Centro Universitário de Caratinga 

 


