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EDITAL Nº 39/2014-COMSEL - DE ABERTURA 

 

O Reitor do Centro Universitário de Anápolis (UniEVANGÉLICA-Sede e Câmpus de 

Ceres), mantido pela Associação Educativa Evangélica e situado na Av. Universitária 

Km 3,5 – Cidade Universitária, CEP 75083-515, no uso de suas atribuições 

regimentais, tendo em vista o disposto na Lei nº 9.394/96 (LDB), na Portaria nº 

391/02-MEC e na Portaria normativa nº 40/07-MEC, por meio da Comissão de 

Seleção – COMSEL, por ele designada  pela Port. 80, de 26/08/2013 para planejar e 

conduzir os processos seletivos, faz saber, pelo presente Edital, aprovado pela Pró-

Reitoria Acadêmica, que no período de 6 de maio a 5 de junho de 2014 estarão 

abertas as inscrições ao Processo Seletivo Unificado 2014-2, ora denominado 

VESTIBULAR 2014-2, a ser realizado no dia 15 de junho de 2014, aos portadores de 

conclusão do Ensino Médio (ou curso equivalente), ou àqueles que estiveram 

cursando e que concluirão até Julho de 2014, para ingresso no segundo semestre 

letivo de 2014, em um dos cursos de graduação ofertados por este Centro 

Universitário, a saber: na UniEVANGÉLICA/Sede -  Bacharelado: Administração, 

noturno; Agronomia, noturno; Arquitetura e Urbanismo, matutino; Ciências Biológicas, 

Noturno; Ciências Contábeis, noturno; Direito, noturno; Educação Física, noturno; 

Enfermagem, noturno; Engenharia Civil, matutino e noturno; Engenharia de 

Computação, noturno; Engenharia Mecânica, noturno; Farmácia, vespertino/noturno; 

Fisioterapia, matutino;  Medicina, diurno; Odontologia, vespertino/noturno e 

Psicologia, Matutino. Licenciatura: Pedagogia, noturno; Superior de Tecnologia: Jogos 

Digitais, noturno.  Cursos oferecidos na UniEVANGÉLICA/Câmpus em CERES -  

Bacharelado: Direito, noturno. Este PROCESSO SELETIVO abrange a base nacional 

comum do Ensino Médio, não podendo ultrapassar aquele nível de complexidade e 

visa à seleção do candidato com vistas à realização de estudos superiores.  A 

classificação será feita em ordem decrescente, segundo os pontos obtidos das somas 

alcançadas com todas as provas, depois de aplicados os devidos pesos e observados 

os critérios de desempate. Os candidatos serão selecionados até o limite de vagas 

estabelecido pelo curso. Fará parte deste processo seletivo, o aproveitamento total do 
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resultado obtido no Exame Nacional do Ensino Médio – Enem de 2011, 2012 e 2013, 

desde que o candidato opte por seu aproveitamento. Não há aproveitamento do 

resultado do Enem para os candidatos aos seguintes cursos: Engenharia Civil, 

Medicina e Odontologia.  Havendo vagas remanescentes será permitido o 

aproveitamento de pontos dos candidatos que obtiveram classificação neste 

vestibular e nos vestibulares de 2014/1, 2013 e 2012, mais a oferta de novo 

vestibular. As inscrições serão feitas pela internet.  O último prazo para 

preenchimentos de vagas deste Processo Seletivo não poderá ultrapassar 10% (dez 

por cento) dos dias contados a partir do início do período letivo. O edital e a 

regulamentação do Vestibular 2014-2, os programas das disciplinas sobre as quais 

versarão as provas, as informações sobre cada curso com os respectivos número de 

vagas, ato de autorização ou reconhecimento, duração e localização e a qualificação 

do quadro docente e biblioteca, estarão disponíveis na íntegra, a partir do início das 

inscrições, na secretaria geral de cursos da UniEVANGÉLICA em Anápolis, na 

secretaria de Ceres e na página  eletrônica  www.unievangelica.edu.br. 

 

Anápolis, 22 de abril de 2014. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Carlos Hassel Mendes da Silva, MSc. 
 Reitor/UniEVANGÉLICA 

 

 

 
  
 


