CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO - UNIFIPA
PROCESSO SELETIVO – 2022
EDITAL
O Reitor do Centro Universitário Padre Albino - UNIFIPA, no uso de suas atribuições,
estabelece as seguintes instruções para o Processo Seletivo Unificado de ingresso
2022, abrangendo os cursos de Administração, Biomedicina, Direito, Educação
Física, Enfermagem, Engenharia Agronômica, Farmácia e Pedagogia.
1. ENTIDADE RESPONSÁVEL PELO PROCESSO SELETIVO UNIFICADO: Centro Universitário Padre Albino UNIFIPA.
2. DAS FORMAS DE INGRESSO:
•
•
•
•

Processo Seletivo Agendado Presencial
Processo Seletivo Remoto
ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio
Portador de Diploma de Graduação

3. O PROCESSO SELETIVO UNIFICADO – 2022 PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNIFIPA
SEGUIRÁ CONFORME O CRONOGRAMA RESUMIDO ABAIXO
Formas de
Ingresso
Processo
Seletivo
Agendado
Presencial
Processo
Seletivo
Remoto
(Formato
Inovador)

Datas das
inscrições

Inscrições

Taxa

Datas das
provas

Locais de
provas

Resultado

Matrículas

22/11/2021
a
30/11/2021

Site:
www.unifipa.co
m.br/vestibular

R$ 20,00

03 à
07/12/2021

Campus Sede
ou Campus São
Francisco

09/12/2021

13 à
17/12/2021

03 à
07/12/2021

O candidato
receberá,
através de seu
e-mail, link para
realização da
prova on-line no
local de sua
preferência.

09/12/2021

13 à
17/12/2021

22/11/2021
a
30/11/2021

Site:
www.unifipa.co
m.br/vestibular

R$ 20,00

ENEM - Exame
Nacional do
Ensino Médio
(Serão aceitos
os resultados
obtidos no
ENEM a partir
do ano de
2016).

Portador de
Diploma de
Graduação

22/11/2021
a
30/11/2021

Site:
www.unifipa.co
m.br/vestibular

Isenta

Isenta

09/12/2021

13 à
17/12/2021

10/01/2022
a
11/02/2022,
na
Secretaria
Acadêmica
do curso
pretendido.

4. DAS INSCRIÇÕES/DA APLICAÇÃO E COMPOSIÇÃO DAS PROVAS
Processo Seletivo Agendado Presencial - Neste critério os candidatos serão submetidos a
uma prova on-line, contendo uma redação em língua portuguesa e questões objetivas de conhecimentos
gerais com 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, sendo 10 (dez) de Português, 05 (cinco) de
História,
05 (cinco) de Geografia, 05 (cinco) de Biologia, 05 (cinco) de Matemática, 05 (cinco) de Química e 05
(cinco) de Física, que será aplicada eletronicamente nos laboratórios de informática das dependências do
Campus Sede ou Campus São Francisco.
As inscrições deverão ser realizadas através do site www.unifipa.com.br/vestibular, no período de
22/11/2021 a 30/11/2021, e após efetuado o pagamento da mesma, no valor de R$ 20,00, o candidato
retornará ao site para agendar o local, dia e horário para a realização de sua prova.
Para as provas presenciais será obrigatório o uso de máscaras de proteção facial, com cobertura total
de nariz e boca, durante todo o período de realização da prova, para uso pessoal, conforme o Decreto
Estadual nº 64.959, de 04 de maio de 2020. Não será permitida a entrada, nem a permanência no prédio
sem máscara. O candidato deverá levar máscaras adicionais, de acordo com o período de duração de sua
prova, considerando as recomendações dos órgãos de saúde. A IES respeita os limites e as normas de
biossegurança estabelecidas pela OMS.
Havendo necessidade de alteração de data e horário da realização da prova presencial o candidato
deverá entrar em contato com a Central de Relacionamento ao Aluno (CRA) da IES através dos fones 0800
772-5393 ou (17) 3311-3328.
Processo Seletivo Remoto – Neste critério os candidatos deverão realizar a inscrição através do site
www.unifipa.com.br/vestibular, no período de 22/11/2021 a 30/11/2021, e após efetuado o pagamento
da mesma, no valor de R$ 20,00, o candidato receberá, através de seu e-mail, link para realização da
prova on-line no local de sua preferência.
A prova será composta de uma redação em língua portuguesa e questões objetivas de conhecimentos
gerais com 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, sendo 10 (dez) de Português, 05 (cinco) de
História, 05 (cinco) de Geografia, 05 (cinco) de Biologia, 05 (cinco) de Matemática, 05 (cinco) de Química e

05 (cinco) de Física.
As provas presenciais e remotas serão realizadas no período de 03 a 07/12/2021.
A prova terá duração máxima de 02 (duas) horas.
Edital de Classificação: 09/12/2021
Matrículas: de 13 a 17/12/2021
Não haverá revisão de provas.
ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio – A Instituição poderá aceitar candidatos que optem pela
utilização das notas do ENEM para ingresso, se o mesmo for portador do Boletim Individual de
Desempenho do ENEM, que deverá ser anexado no ato da inscrição, com pontuação mínima de 300
(trezentos) pontos nas provas e de 300 (trezentos) pontos na redação. Serão aceitos os resultados obtidos
no ENEM a partir do ano de 2016.
A classificação dos candidatos obedecerá à ordem de pontuação da média aritmética das notas. Em
caso de empate, prevalecerá à maior nota da redação, depois a maior idade.
Ficam destinadas para ingresso pelo ENEM 30%( trinta por cento) das vagas oferecidas nos cursos
deste processo seletivo.
As inscrições deverão ser realizadas através do site www.unifipa.com.br/vestibular, no período de
22/11/2021 a 30/11/2021.
Taxa de inscrição: Isenta
Edital de Classificação: 09/12/2021
Matrículas: de 13 a 17/12/2021.
Portador de Diploma de Graduação - Poderá ser concedida matrícula nos cursos de graduação da
UNIFIPA acima descritos à portadores de diploma de curso de nível superior devidamente registrado. A
matrícula poderá ser deferida para o primeiro período letivo do curso se resultar vagas após a matrícula
de alunos classificados em concurso vestibular.
As matrículas deverão ser realizadas no período de 10/01/2022 a 11/02/2022, diretamente na
Secretaria Acadêmica do curso pretendido, no horário das 8 às 21 h.
Taxa de inscrição: Isenta
5. CURSOS, TURNOS, VAGAS E LOCAIS DE FUNCIONAMENTO
CURSOS

ATOS REGULATÓRIOS

TURNO/
Duração

VAGAS
OFERECIDAS

ADMINISTRAÇÃO
Grau: Bacharelado
Modalidade: Presencial

Renovação de
Reconhecimento:
Portaria SERES/MEC nº
949, DOU de 31/08/2021.

Noturno/
4 anos

180

BIOMEDICINA
Grau: Bacharelado
Modalidade: Presencial

Renovação de
Reconhecimento:
Portaria SERES/MEC nº
109, DOU de 05/02/2021.

Noturno/
4 anos

100

LOCAL DE OFERTA **

Campus
São Francisco

Campus Sede

DIREITO
Grau: Bacharelado
Modalidade: Presencial

Renovação de
Reconhecimento:
Portaria SERES/MEC nº
205, DOU de 07.07.2020.

EDUCAÇÃO FÍSICA
Grau: Bacharelado e
Licenciatura
Modalidade: Presencial

Lic. Renovação de
Reconhecimento: Portaria
SERES/MEC nº 915, DOU
de 28/12/2018.

(De
acordo
com
a
Resolução nº 6, de 18 de
Dezembro de 2018 – DOU
nº 243, 19.12.2018, Seção
1, p. 48)

Bach: Renovação de
Reconhecimento: Portaria
SERES/MEC nº 109, DOU de
05/02/2021.

Noturno/
5 anos

100

Noturno/
4 anos

200

Campus
São Francisco

Campus Sede

ENFERMAGEM
Grau: Bacharelado
Modalidade: Presencial

Renovação de
Reconhecimento:
Portaria SERES/MEC nº
109, DOU de 05/02/2021.

Noturno/
4 anos

90

Campus Sede

ENGENHARIA
AGRONÔMICA
Grau: Bacharelado
Modalidade: Presencial

Resolução CONSUNI
01/2018, de 04/01/2018.

Noturno/
5 anos

120

Campus Sede

Resolução CONSUNI
02/2018, de 27/08/2018.

Noturno/
5 anos

120

Campus Sede

FARMÁCIA
Grau: Bacharelado
Modalidade: Presencial

Renovação de
Reconhecimento:
Noturno/
120
Portaria SERES/MEC nº
4 anos
915, DOU de 28/12/2018.
** Campus Sede: Rua dos Estudantes, 225 - Parque Iracema - Catanduva/SP
** Campus São Francisco: Rua Seminário, 281 - São Francisco – Catanduva/SP
PEDAGOGIA
Grau: Licenciatura
Modalidade: Presencial

Campus Sede

6. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO
a) Ter concluído o Ensino Médio ou o equivalente;
b) Estar em vias de concluir o Ensino Médio ou o equivalente. Neste caso o candidato deverá
concluí-lo até a data do início das aulas, sob pena de se considerar nula, para todos os
efeitos, sua eventual classificação para o curso escolhido;
c) O candidato que necessitar de condições especiais para realizar a prova presencial deverá indicar na
ficha de inscrição a sua necessidade e anexar laudo emitido por especialista, devidamente assinado,
datado e carimbado (constando o CRM do médico) com no máximo 6 meses; que descreva, com precisão,

a natureza, o tipo e o grau de deficiência, bem como as condições necessárias para a realização
da prova até a data limite de 2 (dois) dias úteis antes da data da prova.
7. DAS PROVAS PRESENCIAIS
No ato da identificação nas provas presenciais o candidato poderá apresentar um dos documentos
abaixo:
a) Cédula de Identidade atualizada (RG);
b) Cédula de Identidade Funcional de Órgãos Governamentais;
c) Cédula de Identidade Profissional expedida por Conselhos Profissionais;
d) Cédula de Identidade de Estrangeiro no Brasil (RNE);
e) Passaporte;
f) Carteira Profissional;
g) Carteira Nacional de Habilitação (Motorista).
8. RESULTADO E MATRÍCULA
O Edital com a classificação geral para convocação de matrícula estará disponível no site
www.unifipa.com.br/vestibular a partir do dia 09/12/2021.
Matrículas - Fica destinado o período de 13 a 17/12/2021 para matrícula dos candidatos, no horário
das 8h às 21h. Os candidatos convocados deverão realizar sua matrícula nas secretarias dos respectivos
cursos, pessoalmente ou por procuração, efetuando o pagamento da matrícula estipulado no edital de
convocação, fornecendo fotocópias dos seguintes documentos:
a) 1 cópia da Certidão de Nascimento;
b) 1 cópia da Cédula de Identidade;
c) 1 cópia do Título de Eleitor;
d) 1 cópia do Documento Militar (quando do sexo masculino);
e) 1 cópia do CPF do candidato;
f) 1 cópia do Certificado de Conclusão ou Histórico Escolar do Ensino Médio;
g) Comprovante de residência;
h) 2 fotos 3x4 e;
i) Cópia do Diploma de Ensino Superior (Portador de Diploma).
Remanejamento de matrícula - O candidato aprovado poderá requerer remanejamento de sua
matrícula para outro curso do Unificado, desde que haja disponibilidade de vaga para o curso pretendido.
9. DISPOSIÇÕES FINAIS
O Centro Universitário Padre Albino poderá, a qualquer momento, cancelar a oferta de um curso
quando identificar que o número de matriculados não atingir o quórum mínimo para oferta do mesmo.
Caberá ao candidato matriculado o reembolso do valor pago, caso não aproveite o processo seletivo
para outro curso constante deste edital.
Caso existam vagas remanescentes oriundas deste Processo de Seleção, novos períodos de inscrição e
datas de provas poderão ser definidas e divulgadas até que as mesmas tenham sido preenchidas.
Ex-aluno inadimplente – O Centro Universitário Padre Albino reserva-se o direito de não aceitar
matrícula de ex-aluno que, mesmo aprovado no Processo Seletivo, possua débitos anteriores com a
Instituição.

FIES - Não será oferecido FIES para estes cursos.
A IES participa do Programa Universidade para Todos.
Casos omissos serão decididos pela Comissão Permanente de Processos Seletivos da UNIFIPA.
Validade - Este Processo Seletivo Unificado terá validade para as matrículas do início do ano letivo de
2022.
Catanduva, 09 de Setembro de 2021.

Dr. Nelson Jimenes
Reitor

