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PERGUNTAS MAIS FREQUENTES (CURSOS EXCETO MEDICINA) 
 

 A UNIFENAS é uma Instituição pública ou particular?  

 A UNIFENAS oferece cursos nas modalidades presencial e a distância (EAD)? 

 O Processo Seletivo é semestral ou anual?  

 Quando são realizadas as inscrições? 

 Posso me inscrever para mais de um câmpus ou curso?  

 Quais as formas de ingresso para os cursos, exceto Medicina?  

 A inscrição é feita pela Internet?  

 Há isenção da taxa de inscrição?  

 O boleto da taxa de inscrição está vencido. Posso imprimir a 2ª via com outra data?  

 Quais os documentos de identidade aceitos para a inscrição?  

 O candidato que fizer as provas como treino poderá requerer a matrícula?  

 Qual o valor da prova on-line de redação?  

 Qual o percentual mínimo na prova de redação para não ser reprovado? 

 Pelas Notas do Enem, qual a pontuação necessária para ingresso sem a prova da UNIFENAS?  

 Se houver empate na pontuação do Enem, quais os critérios desempate?  

 Na forma de ingresso Notas do Enem, eu tenho que fazer a prova da UNIFENAS?  

 Ingressei pelas notas do Enem. Terei  FIES?  

 Como é a Prova de Redação On-line? 

 O que são vagas remanescentes? 

 Se eu for aprovado em um curso da Área de Saúde, posso transferir-me para Medicina futuramente?  

 Quais os documentos exigidos para a efetivação da matrícula? (Modalidades: Prova e Enem)                                             

 Onde será realizada a matrícula?  

 Se eu desistir do curso no início das aulas, há restituição do valor pago na matrícula?  

 A UNIFENAS participa do FIES? 

 É preciso fazer o vestibular para concorrer ao FIES?  

 O que é  SISU?  

 Há vagas destinadas aos portadores de diploma registrado de curso superior para todos os cursos?  

 Quais os procedimentos para Obtenção de Novo Título? 

 Quais os documentos para a efetivação da matrícula de portador de diploma de curso superior na modalidade Obtenção de 
Novo Título?  

 Quais os documentos para a efetivação da matrícula de portador de diploma de curso superior na modalidade Obtenção de 
Novo Título?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A UNIFENAS é uma Instituição pública ou particular?  

É uma instituição particular de ensino, com 50 anos de existência. 
 
A UNIFENAS oferece cursos nas modalidades presencial e a distância (EAD)? 

Sim.  
 
O Processo Seletivo é semestral ou anual?  

Para vários cursos, é semestral.  
 
Quando são realizadas as inscrições?  

As inscrições são realizadas, no primeiro semestre, nos meses de janeiro a junho, para ingresso em agosto do mesmo ano. No 
segundo semestre, de julho a novembro, para ingresso em fevereiro do ano seguinte.  
 
Posso me inscrever para mais de um câmpus ou curso?  

Sim. O candidato poderá se inscrever para mais de um câmpus ou curso, fazendo mais de uma inscrição. 
 
Quais as formas de ingresso para os cursos, exceto Medicina?  

- Notas do Enem, a partir de 2001 (sem prova da Unifenas); 
- Prova de Redação On-line; 
- 2ª Graduação ou Obtenção de Novo Título (para portador de diploma registrado de curso  superior). 
 
A inscrição é feita somente  pela Internet?  

Sim. O candidato deverá preencher os dados solicitados para a inscrição no site (www.unifenas.br/vestibular). O pagamento da 
taxa de inscrição poderá ser efetuado por boleto bancário ou cartão de crédito.  O candidato poderá acompanhar o recebimento 
e a efetivação da inscrição, com todos os dados cadastrados, pela Internet (https://inscricao.unifenas.br/consulta.aspx). O 
requerimento de inscrição será deferido somente após a conferência do recebimento da taxa de inscrição, quando for o caso.  
 
Há isenção da taxa de inscrição?  

Exceto para os candidatos portadores de diploma de curso superior, nas demais modalidades de ingresso todos os inscritos 
estão sujeitos ao pagamento da taxa de inscrição.  
 
O boleto da taxa de inscrição está vencido. Posso imprimir a 2ª via com outra data?  

Sim, no site https://inscricao.unifenas.br/consulta.aspx. 
 
Quais os documentos de identidade aceitos para a inscrição?  

Consideram-se documentos válidos para identificação do candidato e preenchimento da inscrição: cédulas de identidade (RG) 
expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pela Polícia Federal; identidade 
expedida pelo Ministério das Relações Exteriores, para estrangeiros; identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes 
que por Lei tenham validade como documento de identidade; Carteira de Trabalho e Previdência Social; Certificado de Dispensa 
de Corporação; Certificado de Reservista; Passaporte; e a Carteira Nacional de Habilitação, com fotografia, na forma da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997.  
 
O candidato que fizer as provas como treino poderá requerer a matrícula?  

O candidato que fizer as provas como treino, por não ter condições de comprovar, até a data estipulada pela Unifenas, a 
conclusão do ensino médio ou equivalente, fica ciente de que, em nenhuma hipótese, poderá requerer a matrícula.  
Para efetivação da matrícula, são exigidos o Histórico Escolar (xérox legível autenticada), o certificado de conclusão do ensino 
médio ou equivalente (xérox autenticada).  
 
Qual o valor da prova on-line de redação?  

A Prova de Redação tem valor de 35 (trinta e cinco) pontos. 
 
Qual o percentual mínimo na prova de redação para não ser reprovado?  

O candidato que não alcançar o mínimo de 20% (vinte por cento) na prova de redação será reprovado.  
 
Pelas Notas do Enem, qual a pontuação necessária para ingresso sem a prova da UNIFENAS?  
- Cálculo da Nota do Enem 2001 a 2008: soma-se a nota da parte objetiva com a nota da redação e divide-se por dois. Os 

candidatos com média mínima 45 (quarenta e cinco) poderão ser convocados para matrícula até o limite das vagas. O candidato 
que não fizer a prova de redação do Enem ou obtiver resultado menor que 20% (vinte por cento) será reprovado, 
independentemente da pontuação alcançada.  
 

- Cálculo da Nota do Enem a partir de 2009: somam-se todas as notas (Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação; 

Matemática e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias). Os 
candidatos com pontuação igual ou superior a 2000 (dois mil) poderão ser convocados para matrícula até o limite das vagas. O 
candidato que não fizer a prova de redação do Enem ou obtiver resultado menor que 20% (vinte por cento) será reprovado, 
independentemente da pontuação alcançada.  
 
Se houver empate na pontuação do Enem, quais os critérios desempate?  
- No caso de empate na pontuação do Enem até 2008, o desempate entre os candidatos será determinado de acordo com a 

seguinte ordem de critérios: maior nota na prova de redação, maior nota na prova objetiva e, se ainda persistir o empate, o 
candidato com mais idade.  
 

- No caso de empate na pontuação do Enem a partir 2009, o desempate entre os candidatos será determinado de acordo com 

a seguinte ordem de critérios: maior nota na prova de redação, maior nota na prova de Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias, 

http://www.unifenas.br/vestibular


maior nota na prova de Matemática e suas Tecnologias, maior nota na prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, maior 
nota na prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias. Caso persista o empate, terá preferência o candidato com mais idade.  
 
Na forma de ingresso Notas do Enem, eu tenho que fazer a prova da UNIFENAS?  
Não. Nesta forma de ingresso, o candidato NÃO faz a prova da UNIFENAS.  
 
Ingressei pelas notas do Enem. Terei  FIES?  
Não. Neste caso, as notas foram utilizadas em substituição à prova da UNIFENAS. A inscrição ao Financiamento Estudantil é 
feita diretamente no portal do MEC. Informações sobre FIES (http://sisfiesportal.mec.gov.br) . 

 
Como é a Prova de Redação On-line? 

A Prova de Redação On-line, de  caráter classificatório  e eliminatório, é  realizada conforme instruções  que constarão do link 
http://inscricao.unifenas.br/consulta.aspx.O link ficará disponível para que o  candidato  redija   um texto dissertativo até o 
encerramento das inscrições. A prova estará disponível em 2 dias úteis, após o pagamento da taxa de inscrição. 
Iniciada a prova de redação, o sistema aceitará o envio  da  resposta no  prazo  máximo de 4 horas. 
 
O que são vagas remanescentes? 

As vagas remanescentes são aquelas que não foram preenchidas pelos alunos que passaram no vestibular, mas não fizeram a 
matrícula na data determinada pela UNIFENAS. Havendo desistência ou não comparecimento de candidatos classificados ou, 
ainda, a não apresentação dos documentos solicitados para a matrícula no prazo estabelecido, serão convocados outros 
candidatos às vagas, obedecida a ordem de classificação.  
 
Se eu for aprovado em um curso da Área de Saúde, posso transferir-me para Medicina futuramente?  

Não. Se a intenção é Medicina, o candidato deverá se inscrever no vestibular para esse curso. Não há transferência de outros 
cursos para Medicina.  
 
Quais os documentos exigidos para a efetivação da matrícula?                                               
Modalidades: Enem e  Prova On-line de Redação 

A matrícula deverá ser requerida pela Internet (matricula.unifenas.br) e os documentos (letras a e b) deverão ser enviados, por 

sedex, até o dia (útil) seguinte à data determinada para a matrícula. A matrícula somente será considerada efetivada se o 

Contrato de Prestação de Serviços Educacionais for assinado e remetido via Internet, mediante assinatura digital e se, durante 

ou após a conferência dos documentos, não for detectada nenhuma irregularidade. Não haverá prazos ou diligências para suprir 

ou substituir documentos. Fica alertado o candidato de que a matrícula, para ser efetivada, deverá ser ainda, ser deferida por 

autoridade competente, ficando pendente de tal ato sua completa validação, ainda que o candidato pague a primeira 

mensalidade. 

Atenção: Os documentos deverão ser postados no ambiente de matrícula (matricula.unifenas.br)  em formato de arquivo PDF. 

 
Na matrícula são exigidos os seguintes documentos:  
a) Histórico Escolar do Ensino Médio [cópia autenticada em cartório - folha tamanho A4];  
b) Certificado de Conclusão de Curso de Ensino Médio [cópia legível] ou Diploma do Curso Técnico [cópia legível];  
c) Cédula de Identidade [cópia legível];  
d) Certidão de Nascimento ou Casamento [cópia legível];  
e) Título de Eleitor para os brasileiros maiores de 18 anos e Comprovante de Votação [cópia legível]; 
f) Certificado de Reservista ou Atestado de Alistamento Militar, para os brasileiros maiores de 18 anos, do sexo masculino (cópia 

legível);  
g) CPF (cópia legível);  
h) Comprovante de residência (água, luz, telefone) (cópia legível);  
i) Duas fotos 3 x 4 recentes;   
j) Contrato de prestação de serviços educacionais assinado pelo candidato maior de 18 anos, ou seu representante legal, ou 

procurador. No caso de o candidato menor de 18 (dezoito) anos será necessário a apresentação dos documentos pessoais 
dos pais e/ou responsáveis, bem como, assinatura em conjunto dos pais e /ou responsáveis no contrato de prestação de 
serviços educacionais;  

k) Comprovante de  pagamento  da primeira mensalidade da semestralidade (cópia legível). 
 

Atenção: O candidato que irá concluir o Ensino Médio, ou equivalente, até a data estipulada no edital e não tenha como 

exibir formalmente o Certificado de Conclusão de Curso de Ensino Médio e o Histórico Escolar do Ensino Médio, e apresente 
apenas comprovante de conclusão do Ensino Médio, poderá fazer o requerimento de matrícula sob a condição de exibir, 
improrrogavelmente, até a data determinada pela UNIFENAS, os documentos formais para efetivação da matrícula. 
 
Atenção: Certificado de Conclusão de Ensino Supletivo. Necessariamente, deverão constar no verso o registro do órgão 

oficial competente, o número da publicação no Diário Oficial ou confirmação de regularidade pela Secretaria de Educação do 
Estado.  
 
Atenção: Certificado do Ensino Médio (ou equivalente) de outros países, é necessário apresentar duas cópias do original 

legalizado pelo Consulado Brasileiro no país do candidato; duas cópias autenticadas da tradução oficial; duas cópias 
autenticadas da Declaração de Equivalência de Estudos realizados no exterior A Declaração de Equivalência deve ter data 
anterior do Processo Seletivo. 
 
Onde será realizada a matrícula?  

A matrícula deverá ser feita pela Internet http://matricula.unifenas.br,  na data em que for agendada.  
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Se eu desistir do curso no início das aulas, há restituição do valor pago na matrícula?  

O aluno poderá desistir do contrato no prazo de 5 (cinco) dias a contar do início das aulas, ocasião em que receberá restituição 
de 80% (oitenta por cento) do valor inicial pago a título de matrícula em sequência ao Processo Seletivo de admissão ao curso, 
ficando retido, para cobertura de custos operacionais, o percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do Artigo 49 da Lei 
8.078 combinado com o Artigo 47 desta mesma Lei (CDC) e do Regimento Geral da UNIFENAS e cláusula terceira do Contrato 
de Prestação de Serviços Educacionais.  
Caso o aluno ingressante (calouro) inicie as aulas em período posterior à data de início das aulas previstas no calendário 
acadêmico, em razão de convocação para vagas remanescentes, considerar-se-á a data de início o dia de pagamento de 
matrícula, para fins de restituição em caso de desistência, momento em que será aberto o prazo de 5 (cinco) dias corridos para 
solicitação do pedido de desistência.  
 
Obs.: A documentação exigida para a efetivação da matrícula não será devolvida, mesmo em caso de desistência do aluno.  
 
A UNIFENAS participa do FIES?  

A UNIFENAS participa do Financiamento Estudantil - FIES, programa do Ministério da Educação, com credenciamento junto à 
Secretaria da Educação Superior do MEC. Informações sobre o programa e os cursos disponíveis podem ser obtidas no site: 
http://sisfiesportal.mec.gov.br.  
 
É preciso fazer o vestibular para concorrer ao FIES?  

Não, o candidato ao Financiamento Estudantil – FIES não precisa fazer vestibular nem estar matriculado na instituição em que 
pretende se inscrever. Informações sobre o programa e os cursos disponíveis podem ser obtidos pelo site 
http://sisfiesportal.mec.gov.br.  
 
O que é  SISU?  

O Sisu é o sistema informatizado, gerenciado pelo MEC, por meio do qual as instituições federais de educação superior 
participantes selecionam novos estudantes exclusivamente pela nota obtida no ENEM.  
 
Há vagas destinadas aos portadores de diploma registrado de curso superior para todos os cursos?  

Não. Para Medicina, todos os candidatos realizam as provas do vestibular.  
 
Quais os procedimentos para Obtenção de Novo Título?  

O candidato (portador de diploma registrado de curso superior) deverá realizar a inscrição pelo site www.unifenas.br/vestibular.  
O inscrito não graduado pela UNIFENAS deverá anexar à inscrição, em arquivo PDF, a cópia frente e verso do seu diploma 
registrado de curso superior.  
 
Quais os documentos para a efetivação da matrícula de portador de diploma de curso superior na modalidade Obtenção 
de Novo Título?  
A matrícula será realizada pela Internet http://matricula.unifenas.br.  

Documentos necessários para a sua efetivação:  
a) diploma de curso superior devidamente registrado (cópia autenticada em cartório, para os não graduados pela Unifenas);  

b) histórico Escolar do Ensino Médio (xérox legível);  
c) certidão de nascimento ou casamento (xérox legível);  
d) cédula de identidade atual (xérox legível);  
e) título de eleitor e comprovante de votação (xérox legível);  
f) certificado de reservista para os brasileiros do sexo masculino (xérox legível);  
g) comprovante de residência (conta de luz, água ou telefone) (xérox legível);  
h) CPF (xérox legível);  
i) duas fotos 3x4 recentes.  
j)  Comprovante de  pagamento  da primeira mensalidade da semestralidade (cópia legível);  
k) Contrato de prestação de serviços educacionais devidamente assinado.  

 
Obs.: A documentação exigida para a efetivação da matrícula não será devolvida, mesmo em caso de desistência do aluno. 
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