
  

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFACIG 
EDITAL DO VESTIBULAR – 2022/02 

 
 
 
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 1120/1999, 391/2000, do MEC e da 1.449/99 da SESu, torna público as normas regentes para o 
Processo Seletivo 2022/02. Informações sobre os cursos: Educação Física – Autorização: Resolução UNIFACIG n° 01 
de 22 de julho de 2019, com 50 (cinquenta) vagas de Bacharelado e 50 (cinquenta) vagas de Licenciatura no período 
noturno e duração mínima de 4 (quatro) anos; Engenharia Agronômica - Autorizado pela PM n° 125 de 20/03/2019, 
com 40 (quarenta) vagas no período noturno e duração mínima de 5 (cinco) anos; Odontologia – Autorizado pela 
PM n° 310 de 15/07/2016, com 56 (cinquenta e seis vagas) vagas em período integral com duração de 4,5 (quatro 
anos e meio). Todos os cursos são em Regime Seriado.  Inscrições: De 18/04/2022 a 09/09/2022.  As inscrições são 
gratuitas. Locais de realização da inscrição: no site do Centro Universitário UNIFACIG: www.unifacig.edu.br. 
Informações adicionais sobre a inscrição: a. O Manual do Candidato poderá ser adquirido gratuitamente no site do 
UNIFACIG; b. Da 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. São oferecidas bolsas do PROUNI. 
Provas: as provas serão realizadas on-line no endereço eletrônico www.unifacig.edu.br, logo após a inscrição. As 
provas estarão disponíveis durante o período de vigência deste edital ou até o preenchimento de todas as vagas 
ofertadas. Será exigida a nota mínima de 20% na prova de Redação. Classificação: a. Os candidatos selecionados 
serão classificados, dentro do número de vagas previsto, pela ordem decrescente do rendimento obtido. O prazo 
de validade do presente Processo Seletivo, ora tornado público é até a data de 09/09/2022. Turmas com menos de 
50% de matriculados podem não ser abertas a critério da instituição. Metade das vagas de cada curso é reservada 
para alunos com nota do ENEM nos últimos três anos (2019, 2020 e 2021), 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 aqueles com as maiores notas. As vagas não preenchidas com a nota do ENEM serão ofertadas 
no vestibular. As matrículas para candidatos selecionados com a nota do ENEM poderão ser realizadas a partir da 
publicação deste edital na secretaria do Campus Coqueiro, situada à Avenida Getúlio Vargas, 733, Coqueiro, 
Manhuaçu-MG 
 
 
 
 
Manhuaçu, 18 de abril de 2022 
 
 
Thales Reis Hannas  
Reitor 

 


