
MANUAL DO 

CANDIDATO



ÍNDICE

INSCRIÇÕES

PROVA/RESULTADO

MATRÍCULA

CURSOS



CURSOS
uninovafapi.afya.com.br

ARQUITETURA E URBANISMO

BIOMEDICINA

DIREITO

EDUCAÇÃO FÍSICA

ENFERMAGEM

ENGENHARIA CIVIL

https://www.uninovafapi.edu.br/cursos/graduacao/arquitetura-e-urbanismo
https://www.uninovafapi.edu.br/cursos/graduacao/biomedicina
https://www.uninovafapi.edu.br/cursos/graduacao/direito
https://www.uninovafapi.edu.br/cursos/graduacao/educacao-fisica
https://www.uninovafapi.edu.br/cursos/graduacao/enfermagem
https://www.uninovafapi.edu.br/cursos/graduacao/engenharia-civil


CURSOS
uninovafapi.afya.com.br

FISIOTERAPIA

NUTRIÇÃO

ODONTOLOGIA

https://www.uninovafapi.edu.br/cursos/graduacao/fisioterapia
https://www.uninovafapi.edu.br/cursos/graduacao/nutricao
https://www.uninovafapi.edu.br/cursos/graduacao/odontologia


CLIQUE AQUI

INSCRIÇÃO
uninovafapi.afya.com.br

As inscrições são gratuitas e você

pode optar por usar a sua Nota do Enem 

ou fazer a Prova Online.

• Nota do Enem: De 2012 a 2020;

• Prova Online: Questões Objetivas +        

Redação

https://processoseletivo.afya.com.br/iniciar-inscricao?linkGerado=G5CFT4CKH8&__hstc=174314493.d849d548abb7cbc28fa21da30ee72deb.1599157751939.1616158277040.1616165831853.149&__hssc=174314493.17.1616165831853&__hsfp=1313801285


INSCRIÇÃO 

REALIZADA

COM SUCESSO!

E AGORA?



CLIQUE AQUI

NOTA DO ENEM
uninovafapi.afya.com.br

COMO FUNCIONA?

- A classificação ocorrerá pela nota que 

consta no boletim de desempenho 

fornecido pelo INEP.

- É necessário apenas que o candidato 

forneça seu CPF e automaticamente 

será escolhida a maior nota obtida no    

ENEM entre os anos de 2012 e 2020, 

assim que estiver disponível.



CLIQUE AQUI

PROVA ONLINE
uninovafapi.afya.com.br

Como e quando posso fazer prova?

- As provas do Vestibular online serão 

realizadas através da plataforma virtual 

CANVAS. 

- Após a inscrição, o candidato receberá 

via e-mail um link de acesso ao portal da 

prova e um login (CPF) e senha (data de 

nascimento completa). 

- O candidato terá 1 dia corrido, contado 

após a inscrição, para realizar a prova.

Leia as instruções 

completas no Edital

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/5437378/EDITAL ONLINE E ENEM 2021.2 - EX.MED UNINOVAFAPI.pdf


- ematé5 diasúteisapósainscrição;

- ematé3 diasúteisapósarealizaçãodaprova;

- ematé7 diasúteisapósaprotocolizaçãodopedido;

CLIQUE AQUI

RESULTADO
uninovafapi.afya.com.br

Ficará disponível na “Área do 

Candidato”. O acesso será com CPF 

(usuário) e data de nascimento completa 

(senha).

Nota do Enem: em até 1 dia após a  

inscrição;

Prova Online: em até 3 dias úteis    

após a realização da   

prova.

https://processoseletivo.afya.com.br/iniciar-inscricao?linkGerado=G5CFT4CKH8&__hstc=174314493.d849d548abb7cbc28fa21da30ee72deb.1599157751939.1616158277040.1616165831853.149&__hssc=174314493.18.1616165831853&__hsfp=1313801285


PARABÉNS!

VOCÊ FOI APROVADO!
QUAL O PRÓXIMO PASSO?



- ematé5 diasúteisapósainscrição;

MATRÍCULA
uninovafapi.afya.com.br

O candidato aprovado e convocado 

pode fazer a matrícula de forma online 

em até 5 dias úteis após a divulgação do 

resultado. Basta enviar documentos 

exigidos pela plataforma disponível na área 

do candidato, que aparecerá após a 

aprovação. 

CLIQUE AQUIConfira a documentação

no Edital

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/5437378/EDITAL ONLINE E ENEM 2021.2 - EX.MED UNINOVAFAPI.pdf


- ematé5 diasúteisapósainscrição;

DÚVIDAS?
uninovafapi.afya.com.br

WHATSAPP

VESTIBULAR@UNINOVAFAPI.EDU.BR

SEGUNDA A SEXTA, DE 8H ÀS 17H

FALE COM A GENTE!

@UNINOVAFAPIAUI

https://api.whatsapp.com/send?phone=5586994312941
https://www.instagram.com/uninovafapiaui/



