
VESTIBULAR 20 DE JULHO, VOTUPORANGA - MANUAL 
DO CANDIDATO 

Inscrições 

Locais de Inscrição 
               Câmpus Centro e Cidade Universitária 
               Internet, por meio do site. 
 
Datas e Horários 
               As inscrições para o Vestibular 2014 poderão ser feitas no período de 01 de junho de 2014 a 17 de julho 

de 2014 por meio do site, no Câmpus Centro ou na Cidade Universitária da Instituição, nos seguintes horários: 

segunda a sexta-feira, das 9h às 21h45, e sábados, das 8h às 12h. 
               Após o dia 17 de julho de 2014, as inscrições poderão ser feitas apenas na Central de Atendimento dos 
campi da UNIFEV. 

Taxa de Inscrição: 
               R$ 30,00 (trinta reais) que serão devolvidos aos candidatos no ato da matrícula em forma de abatimento. 

Observação: 
               Como a UNIFEV é uma Instituição de ensino superior privada, o ato de inscrição no Vestibular e a 
subsequente matrícula importam em subscrição de Contrato de Prestação de Serviços Educacionais a qual 
contempla direitos e deveres do aluno, especialmente no que se refere às normas e às instruções que interfiram na 
variação dos valores da anuidade e na forma da legislação vigente. 

Realização das Provas 

Data, Horário e Local das Provas: 
               O Vestibular será unificado em sua execução, sendo a prova unificada realizada no dia 20 de julho de 

2014, domingo, no horário das 14 às 17 horas, na Cidade Universitária, situado à Av. Nasser Marão, 
3069 - Pq. Industrial I. 

Conteúdo: 
               A prova abrangerá as matérias do núcleo comum obrigatório no Ensino Médio, assuntos contemporâneos 
e redação. 

Provas Objetivas Disciplinas Pontos Notas 

Redação: - 20 2,50 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 
Língua Portuguesa 
Literatura Brasileira 
Língua inglesa 

12 2,00 

Matemática e suas Tecnologias e Área da Natureza e suas 
Tecnologias 

Matemática 
Biologia 
Física 
Química 

16 3,50 

Ciências Humanas e suas Tecnologias 
História 
Geografia 
Atualidade 

12 2,0 

Totais: - 60 10,00 

Classificação 

A classificação dos candidatos seguirá os seguintes critérios: 

Para candidatos que se inscreverem às vagas ofertadas aos portadores de certificado de realização do Exame 
Nacional do Ensino Médio: 
               - Apresentação de documento contendo as notas que obtiveram no ENEM 
2009/2010/2011/2012/2013/2014. 
               - O preenchimento das vagas será por ordem de chegada. 

http://www.fev.edu.br/vestibular/inscricao_online.php


Para candidatos que se inscreverem às vagas do Vestibular unificado: 
               - A classificação dos candidatos será feita pela ordem decrescente dos pontos obtidos nas provas, 
obedecendo-se ao limite de vagas, ao curso e ao turno para os quais se inscreveram em primeira opção. A primeira 
chamada será divulgada no dia 23 de julho de 2014. 
               - Será automaticamente eliminado da classificação geral o candidato que: 
               - obtiver nota zero (0,00) em qualquer uma das provas; 
               - não comparecer às provas no dia e hora corretos; 
               - tratar sem urbanidade professores, fiscais, diretores ou outros elementos ligados à Comissão do 
Vestibular; 
               - utilizar-se, na realização das provas, de quaisquer expedientes ou meios fraudulentos; 
               - não puder ter sua identidade e/ou inscrição comprovada. 

Observação: 
               Não haverá, em hipótese alguma e sob qualquer pretexto, a revisão de provas e não será concebido e 
nem dado provimento a qualquer recurso sobre o resultado do Vestibular. 

Matrículas 

Os períodos de matrículas dos candidatos selecionados serão os seguintes: 
               a - Candidatos classificados por meio do Vestibular, em primeira chamada: 23 a 26 de julho de 2014. 
               b - Candidatos classificados por meio do Vestibular, em segunda chamada: 28 a 31 de julho de 2014. 
               e - Os períodos de matrícula são fixos e irrecorríveis e a matrícula será efetivada exclusivamente no 
Campus Centro da UNIFEV. 
               f - A partir da terceira chamada, a Instituição poderá convocar quantos candidatos classificados forem 
necessários para completar as vagas remanescentes, por meios telegráficos ou telefônicos, segundo a ordem de 
classificação em primeira e em segunda opção. 

Horários de Matrícula: 
               Segunda a sexta-feira: das 9h às 21h45. 
               Sábado: das 8h às 12h. 

Observações: 
               Para o preenchimento de eventuais vagas remanescentes, a UNIFEV poderá efetuar tantos Vestibulares 
quantos forem necessários, podendo, se for o caso, para completá-las, conceder declaração de vaga para alunos 
transferidos e para portadores de diploma de curso superior. 
               Não será permitida a troca de turno pelo candidato na matrícula do 1º período, sendo expressamente 
observado o turno de opção do candidato, no momento da inscrição ao Vestibular. 
               Por ocasião da matrícula, a UNIFEV reserva-se o direito de, em virtude de motivos de natureza 
pedagógica ou administrativa, transferir o aluno e/ou a turma, para o turno diverso da opção inicial. 
               O candidato que não efetivar sua matrícula na data estipulada no edital próprio e interno será 
considerado desistente e perderá o seu direito à vaga. 
               O prazo de validade do Vestibular será de um ano, a partir da data de sua realização. 
“Matrícula por procuração”: é permitida, na hipótese de impedimento do candidato selecionado e convocado, a 
matrícula por procuração, mediante mandato público ou particular com firma reconhecida, no qual consistem, 
expressamente, os poderes para que o procurador, em nome do candidato, proceda à matrícula. 
               Documento exigidos na matrícula: a- requerimento de matrícula em impresso próprio; b- cópia do 
diploma ou do certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente; c- cópia do histórico escolar do ensino 
médio ou equivalente; d- cópia da cédula de identidade; e- cópia da certidão de nascimento ou de estado civil; f- 
cópia do CPF; g- contrato de prestação de serviços educacionais assinado pelo candidato classificado ou seu 
responsável legal, disponível na secretaria geral do Centro Universitário de Votuporanga; i- recibo de pagamento 
da primeira parcela de 2014. Os documentos menores deverão ser copiados em uma mesma folha. 
               Não será concebida matrícula ao candidato que deixar de apresentar todos os documentos exigidos ou se 
recusar a assinar o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. 
               No ato da matrícula, o candidato deverá tomar ciência, por meio do Catálogo da UNIFEV, do conteúdo e 
da estrutura curricular do Curso de ingresso, bem como dos horários de início e término das aulas de segunda a 
sábado e dos locais das atividades. 
               Aos candidatos que forem concorrer ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - FIES, 
ou a outro tipo de bolsa ou de financiamento de estudos, será exigido o pagamento das parcelas da anuidade 
escolar, seja a efetuada no ato da matrícula, ou as subsequentes, ressarcindo-se aos mesmos, tão logo haja o 
recebimento de tais pagamentos. 

Publicação dos Resultados do Vestibular: 
               A relação dos classificados no Vestibular Unificado 2014 será afixada nos murais internos da UNIFEV, 
publicada no site:www.unifev.edu.br e na imprensa local. Outras informações como o manual do candidato na 
íntegra, podem ser consultadas no site da instituição. 



Disposições Gerais: 
               1 - À UNIFEV fica reservado o direito de não iniciar turmas com menos de 50 alunos matriculados. 
               2 - Não haverá matrícula condicional. 
               3 - A inscrição pelo candidato ao Vestibular Unificado implica na aceitação plena das normas e critérios 
estabelecidos no presente Manual, no Edital do Vestibular, no Estatuto e no Regimento Geral do Centro 
Universitário de Votuporanga e na legislação vigente. 
               4 - Segundo a legislação em vigor, os alunos da UNIFEV estão obrigados ao comparecimento a, no 
mínimo, 75% das atividades didáticas, não existindo dispensas ou abonos das faltas por motivos religiosos ou de 
trabalho. 
               5 - No período de matrícula, o aluno que ingressar comprovadamente em outra instituição, poderá 
pleitear a devolução de até 80% (oitenta por cento) dos valores pagos a título de parcela de semestralidade. 
               6 - Encerrado o período de matrícula, não haverá devolução de valores pagos. 

  

 


