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1. ENEM (2009 a 2020)   
Medicina - Câmpus de Alfenas – 40 vagas 

Medicina – Câmpus de Belo Horizonte – 65 vagas 

 

01/07 a 20/10/2021 - Período de inscrição e taxas  

01/07 a 31/08/2021 – R$ 200.00 

01/09 a 15/10/2021 – R$ 350.00 

01/09 a 20/10/2021 – R$ 350.00 
 

20/10/2021 - Último dia para pagamento do boleto da inscrição, inclusive 2ª via, até às 17 horas.  

 

22/10/2021 - Resultado da modalidade ENEM (2009 a 2020), a partir das 17 horas, pelo site www.unifenas.br/vestibular. 
 

28/10/2021 - Matrícula on-line dos aprovados em 1ª chamada (http://matricula.unifenas.br). 
 

03/11/2021 - Início das chamadas de excedentes às vagas remanescentes, a partir das 15 horas, pelo site.  

 

 

 
 

2. PROVA TRADICIONAL  
Medicina - Câmpus de Alfenas – 40 vagas 

Medicina - Câmpus de Belo Horizonte – 65 vagas 

 

01/07 a 20/10/2021 - Período de inscrição e taxas  

01/07 a 31/08/2021 – R$ 250.00 

01/09 a 15/10/2021 – R$ 400.00 

01/09 a 20/10/2021 – R$ 400.00 
 

20/10/2021 - Último dia para pagamento do boleto da inscrição, inclusive 2ª via, até às 17 horas. 
 

20/10/2021 – Liberação do cartão de inscrição, a partir das 17 horas, com o endereço do local de prova, sala, carteira e 

demais informações. 
 

23/10/2021 (sábado) – 13 às 18 horas (horário de Brasília) – Provas para Medicina dos câmpus de Alfenas e BH. 

                                    

23/10/2021 -  Divulgação do gabarito preliminar, a partir das 21 horas, pelo site. 
 

24/10/2021 - Recurso questão de prova (www.unifenas.br/vestibular, até às 23h59min). 
 

26/10/2021 -  Divulgação do gabarito definitivo, a partir das 13 horas, pelo site. 
 

28/10/2021 – Resultado da modalidade Prova Tradicional, a partir das 17 horas, pelo site www.unifenas.br/vestibular. 
 

01/11/2021 - Matrícula on-line dos aprovados em primeira chamada (http://matricula.unifenas.br). 
 

03/11/2021 - Início das chamadas de excedentes às vagas remanescentes, a partir das 15 horas, exclusivamente pelo site.  

 

 

 

 

 

 

http://matricula.unifenas.br/
http://www.unifenas.br/vestibular
http://matricula.unifenas.br/


 

3. PROVA TRADICIONAL  E ENEM (2009 a 2020)  
Medicina - Câmpus de Alfenas  

Medicina - Câmpus de Belo Horizonte  

 

Obs.:  Na modalidade Prova Tradicional e ENEM (2009 a 2020), o candidato poderá se inscrever em modalidades diferentes 

para concorrer às vagas de Medicina nos câmpus de Alfenas e/ou Belo Horizonte, caso faça as inscrições e efetue o 

pagamento do boleto. Não há vagas específicas para essa opção. Os percentuais já estão destinados separadamente nas 

formas de ingresso pela Prova Tradicional e pelo ENEM (2009 a 2020). Nessa opção, concluídas as inscrições, ao final será 

gerado um único boleto para pagamento. 

  
01/07 a 20/10/2021 - Período de inscrição e taxas  

01/07 a 31/08/2021 – R$ 400.00 

01/09 a 15/10/2021 – R$ 675.00 

01/09 a 20/10/2021 – R$ 675.00 

 

20/10/2021 - Último dia para pagamento do boleto da inscrição, inclusive 2ª via, até às 17 horas. 

 

22/10/2021 - Resultado da modalidade ENEM, a partir das 17 horas, pelo site www.unifenas.br/vestibular. 
 

23/10/2021 (sábado) – 13 às 18 horas (horário de Brasília) – Provas para Medicina dos câmpus de Alfenas e BH. 

 

28/10/2021 – Resultado da modalidade  Prova Tradicional, a partir das 17 horas, pelo site www.unifenas.br/vestibular. 
 

 

 

4. PROVA TRADICIONAL UNIFICADA E ENEM (2009 a 2020)  
Medicina - Câmpus de Alfenas  

Medicina - Câmpus de Belo Horizonte  
 

Obs.:  Na modalidade PROVA TRADICIONAL UNIFICADA E ENEM (2009 a 2020), no ato da inscrição, o candidato 

irá optar  na prova tradicional, em ordem de preferência (1ª e 2ª opção), entre os cursos de Medicina oferecidos pelo câmpus 

de Alfenas e pelo câmpus de Belo Horizonte. A convocação, em 2ª opção, será realizada somente após as etapas para 

classificação e convocação dos inscritos em 1ª opção. Pelas notas do ENEM (2009 a 2020), o candidato fará duas inscrições, 

sendo uma para cada câmpus. Nessa opção, concluídas as inscrições, ao final será gerado um único boleto para pagamento. 

 

01/07 a 20/10/2021 - Período de inscrição e taxas  

01/07 a 31/08/2021 – R$ 800.00 

01/09 a 15/10/2021 – R$ 1200.00 

01/09 a 20/10/2021 – R$ 1200.00 
 

20/10/2021 - Último dia para pagamento do boleto da inscrição, inclusive 2ª via, até às 17 horas.  
 

22/10/2021 - Resultado modalidade ENEM, a partir das 17 horas, pelo site www.unifenas.br/vestibular 
 

23/10/2021 (sábado) – 13 às 18 horas (horário de Brasília) - Provas para Medicina dos câmpus de Alfenas e BH 
 

28/10/2021 – Resultado da modalidade Prova Tradicional, a partir das 17 horas, pelo site www.unifenas.br/vestibular 

 

 
 

TREINEIROS - PROVA TRADICIONAL  
Medicina - Câmpus de Alfenas  

Medicina - Câmpus de Belo Horizonte  

 

Atenção: O candidato que estiver cursando a 1ª série ou a 2ª série do Ensino Médio (ou equivalente) fica ciente de que, 

em nenhuma hipótese, poderá requerer matrícula. O candidato treineiro deve se declarar como tal em sua inscrição. Caso o 

candidato omita esta informação, a UNIFENAS se reserva ao direito de atribuir-lhe esta opção, se identificado nesta 

condição.   
 

01/07 a 20/10/2021 - Período de inscrição e taxas  

01/07 a 31/08/2021 – R$ 150.00 

01/09 a 15/10/2021 – R$ 200.00 

01/09 a 20/10/2021 – R$ 200.00 
 

23/10/2021 (sábado) – 13 às 18 horas – Medicina - Câmpus de Alfenas e BH, as provas serão realizadas no mesmo horário. 
 

29/10/2021 – Consulta aos resultados de desempenho dos treineiros, a partir das 14 horas, pelo site www.unifenas.br/vestibular 

http://www.unifenas.br/vestibular
http://www.unifenas.br/vestibular
http://www.unifenas.br/vestibular
http://www.unifenas.br/vestibular

