CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI
RETIFICAÇÃO Nº 01/2021 AO EDITAL Nº 034/2020 PROCESSO SELETIVO – PRIMEIRO SEMESTRE LETIVO
2021

O Reitor do Centro Universitário UNINOVAFAPI, mantido pelo Instituto de Ensino Superior do Piauí LTDA,
situado à Rua Vitorino Orthiges Fernandes, 6123, Bairro do Uruguai, Teresina-PI, CEP.: 64.073-505, Telefone:
(86) 2106-0707 – site: www.uninovafapi.edu.br – E-mail: uninovafapi@uninovafapi.edu.br, em conformidade
com a legislação institucional e no uso de suas atribuições e prerrogativas legais resolve celebrar o presente
Aditivo ao Edital nº 034/2020, para o PROCESSO SELETIVO – PRIMEIRO SEMESTRE LETIVO 2021, no sentido
de alterar a estrutura de aplicação da prova online, com a inclusão no processo (questões + redação),
conforme itens e subitens abaixo exposto:
3. DA REALIZAÇÃO DA PROVA
3.1. O candidato poderá ingressar em um dos cursos do UNINOVAFAPI de processo seletivo conforme este
edital.
ONDE SE LÊ:
3.1 A prova do Processo Seletivo será realizada através de plataforma on-line, conforme condições abaixo
especificadas:
a) Após a realização da inscrição, no prazo descrito no item 2.1, o candidato será cadastrado no portal
onde realizará a prova e receberá via e-mail um link de acesso ao portal e um login e senha;
b) O candidato terá até 03 (três) dias corridos, contados após a inscrição, para realizar a prova, de
acordo com as recomendações que receberá no ato do acesso ao Portal;
c) As provas do Processo Seletivo serão realizadas em etapa única e abordarão conhecimentos através
de uma Redação;
d) A prova será composta exclusivamente de redação com sorteio do tema para o candidato dissertar a
respeito, no ato do acesso, para garantir a lisura do processo.
3.2 Para realizar a prova o candidato precisará somente de um computador ou dispositivo móvel com acesso
à internet.
LEIA-SE:
3.1 A prova do Processo Seletivo será realizada através de plataforma on-line, conforme condições abaixo
especificadas:
a) Após a realização da inscrição, no prazo descrito no item 2.1, o candidato será cadastrado no portal
onde realizará a prova e receberá via e-mail um link de acesso ao portal e um login e senha;

b) O candidato terá até 01 (Um) dia corrido, contados após a inscrição, para realizar a prova, de acordo
com as recomendações que receberá no ato do acesso ao Portal;
c) As provas do Processo Seletivo serão realizadas em etapa única e abordarão questões objetivas

e redação.
d) Estrutura da prova:

CURSO

DISCIPLINAS

EXCETO
MEDICINA

VALOR DE CADA
QUESTÃO
(PONTOS)

Biologia

3

2

Física

3

2

Química

3

2

Geografia

3

2

História

3

2

Língua Portuguesa e Literatura

TOTAL

Nº QUESTÕES

5

2

Matemática

5

2

Redação

-

50

25

100 ponto
s

Redação - 1 Tema - Valor: 50 pontos
Total: 100 pontos;
a) A redação possui sorteio do tema para o candidato dissertar a respeito, no ato do acesso, para garantir a
lisura do processo.
b)
3.2 Para realizar a prova o candidato precisará somente de um computador ou dispositivo móvel com acesso
à internet.

Permanecem inalterados os demais itens, subitens, alíneas, anexo e dispositivos não citados nesta
retificação.

Teresina (PI), 18 de janeiro de 2021.

Prof. CARLOS ALBERTO RAMOS PINTO
Reitor do Centro Universitário UNINOVAFAPI

