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EDITAL DO VESTIBULAR – 2020/01 – Modalidade EaD  

 
O Reitor do Centro Universitário UNIFACIG, Sr. Thales Reis Hannas, mantido pelo Centro 
Superior de Estudos de Manhuaçu Ltda, em Manhuaçu-MG, no uso de suas atribuições, nos 
termos da Lei 9.394/96; das Portarias Ministeriais nº 1120/99 e 391/02 do MEC e da 1.449/99 
da SESu, torna público as normas regentes para o Processo Seletivo dos Cursos de Graduação 
na modalidade EaD - 2020/01. Os cursos foram autorizados pela Resolução n°02/2019 do 
Centro Universitário UNIFACIG de 10/09/2019. Informações sobre os cursos: Bacharelados: 
Administração com 150 (cento e cinquenta) vagas; Ciências Contábeis com 150 (cento e 
cinquenta) vagas; Engenharia de Produção com 150 (cento e cinquenta) vagas e Serviço Social 
com 150 (cento e cinquenta) vagas. Licenciaturas: Pedagogia com 150 (cento e cinquenta) 
vagas e Letras – Português com 150 (cento e cinquenta) vagas. Tecnólogos: Gestão Ambiental 
com 150 (cento e cinquenta) vagas; Análise e Desenvolvimento de Sistemas com 150 (cento e 
cinquenta) vagas, Gestão de Recursos Humanos com 150 (cento e cinquenta) vagas. Todos os 
cursos são em Regime Semestral Seriado. Inscrições: De 25/11/2019 a 15/02/2020. As 
inscrições são gratuitas. Locais de realização da inscrição: nas Secretarias do UNIFACIG: 
Campus Coqueiro: Avenida Getúlio Vargas, 733, Manhuaçu-MG e Campus Alfa Sul: Rua Darcy 
Cesar de Oliveira Leite, 600, Bairro Alfa Sul, Manhuaçu-MG ou pelos telefones (33) 3339 5000 
e (33) 3332 2023. Informações adicionais sobre a inscrição: a. O Manual do Candidato poderá 
ser adquirido gratuitamente no site do UNIFACIG; b. O preenchimento da Ficha de Inscrição 
deverá ser realizado na data e no horário agendado para a prova. A ficha de Inscrição, que 
deverá ser corretamente preenchida, sendo de inteira responsabilidade do candidato ou de 
seu representante legal as informações nela prestadas, não havendo possibilidade de 
reclamações, em razão de eventuais prejuízos decorrentes de seu preenchimento incorreto. 
Provas: Local de realização das provas: Campus Alfa Sul, situado à Rua Darcy Cesar de Oliveira 
Leite, 600, Bairro Alfa Sul, Manhuaçu-MG e nos polos cadastrados no sistema e-mec. A prova 
será agendada, respeitando os horários de funcionamento do Campus e dos polos, assim como 
o período de inscrição.  Classificação: a. Os candidatos selecionados serão classificados, dentro 
do número de vagas previsto, pela ordem decrescente do rendimento obtido. b. Serão 
eliminados do Concurso Vestibular os candidatos que: (1) Deixarem de realizar a prova; (2) não 
obtiverem o mínimo de 20% (vinte por cento) dos pontos na prova de Redação. O prazo de 
validade do presente Processo Seletivo, ora tornado público é até a data de 02/03/2020. Serão 
admitidas como processo classificatório as notas obtidas no ENEM nos últimos três anos, 
desde que tenham obtido mais de 40% de média nas notas da parte objetiva e da redação. 
Existindo mais candidatos com nota do ENEM do que vagas, serão classificados àqueles com as 
maiores notas. Poderá ser colhida impressão digital dos candidatos no ato da prova e no ato 
da matrícula. Os candidatos poderão ser submetidos a fiscalização com detector de metal. 
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