
 
                 UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO 

 
VESTIBULAR 2021/2 – CURSOS (EXCETO MEDICINA) 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

 

ENEM 2001 a 2020 

19/04 a 20/07/2021 – Período de inscrição 

Valor da taxa de inscrição: R$ 30,00 (vencimento do boleto em 3 dias úteis, após o preenchimento do formulário no site) 

Resultado: 2 dias úteis, após o pagamento da taxa de inscrição. 

Critério para aprovação: item 3.2 do edital (https://www.unifenas.br/vestibular/manual20212.asp)  

Matrícula: a data será informada no resultado 

Percentual de vagas: 30%  

 

PROVA ON-LINE DE REDAÇÃO 

19/04 a 20/07/2021 – Período de inscrição 

Valor da taxa de inscrição: R$ 30,00 (vencimento do boleto em 3 dias úteis, após o preenchimento do formulário no site) 

Resultado: 2 dias úteis, após a realização da prova on-line de redação. 

Critério para aprovação: item 4.5 do edital (https://www.unifenas.br/vestibular/manual20212.asp) 

Matrícula: a data será informada no resultado 

Percentual de vagas: 30% 

 

PROVA TRADICIONAL 

19/04 a 21/05/2021 – Período de inscrição 

Valor da taxa de inscrição: R$ 50,00 

 

30/05/2021 (domingo) - 9h às 13 horas (horário de Brasília) – provas para os cursos de Administração, Agronomia, Arquitetura 

e Urbanismo, Ciências Contábeis, Direito, Farmácia, Fisioterapia, Gastronomia, Medicina Veterinária, 

Nutrição e Odontologia.  

30/05/2021 (domingo) - 15h30min às 19h30min (horário de Brasília) – provas para os cursos de Biomedicina, Ciência da  

                                        Computação, Educação Física, Estética e Cosmética, Enfermagem, Engenharia Civil e Psicologia                      

Resultado: 10/06/2021 

Critério para aprovação: item 6.9 do edital (https://www.unifenas.br/vestibular/manual20212.asp) 

Matrícula: 16 e 17/06/2021 

Percentual de vagas: 30%  

 

SEGUNDA GRADUAÇÃO - OBTENÇÃO DE NOVO TÍTULO 

19/04 a 20/07/2021– Período de inscrição 

Sem taxa de inscrição 

Convocação para matrícula: 2 dias úteis, após a realização da inscrição com a cópia do diploma (frente e verso)  

Critério para ingresso: item 9.3 do edital (https://www.unifenas.br/vestibular/manual20212.asp 

Matrícula: a data será informada no resultado 

Percentual de vagas: 10% 

 
 

VAGAS REMANESCENTES 
 

 

ENEM 2001 A 2020 

21/07/2021 – Início das inscrições às vagas remanescentes 

Valor da inscrição: R$ 30,00 (vencimento do boleto em 3 dias úteis, após o preenchimento do formulário no site) 

Critério para aprovação: item 3.2 do edital (https://www.unifenas.br/vestibular/manual20212.asp)  

 
PROVA ON-LINE DE REDAÇÃO 

21/07/2021 – Início das inscrições às vagas remanescentes 

Valor da inscrição: R$ 30,00 (vencimento do boleto em 3 dias úteis, após o preenchimento do formulário no site) 

Critério para aprovação: item 4.5 do edital (https://www.unifenas.br/vestibular/manual20212.asp) 

 

SEGUNDA GRADUAÇÃO (OBTENÇÃO DE NOVO TÍTULO) 

21/07/2021 – Início das inscrições às vagas remanescentes 

Valor da inscrição: Sem taxa 

Critério para ingresso: item 9.3 do edital (https://www.unifenas.br/vestibular/manual20212.asp 
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