CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO - UNIFIPA
PRORROGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO UNIFICADO –
2022
EDITAL
O Reitor do Centro Universitário Padre Albino - UNIFIPA, no
uso de suas atribuições e em conformidade com o Edital de
09/09/2021, considerando as necessidades e demandas neste
Processo Seletivo Unificado de ingresso 2022, abrangendo os
cursos de Administração, Biomedicina, Direito, Educação
Física, Enfermagem, Engenharia Agronômica, Farmácia e
Pedagogia.

RESOLVE, prorrogar o PROCESSO SELETIVO UNIFICADO por prazo
indeterminado, enquanto existirem vagas disponíveis nos cursos e a possibilidade do aluno
cumprir 75% de frequência no ano letivo.
DAS FORMAS DE INGRESSO:
• Processo Seletivo Agendado Presencial (provas on-line realizadas no Campus Sede e
Campus São Francisco, seguindo os limites e as normas de biossegurança estabelecidas
pela OMS). 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.
• Processo Seletivo Remoto (provas on-line realizadas na residência ou no local de sua
preferência). Por e-mail, o candidato receberá link para realização da prova.
• ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio, conforme edital anterior;
• Portador de Diploma de Graduação, conforme edital anterior.
Divulgação do Resultado: no dia útil posterior à realização da prova. Acessar o site:
www.unifipa.com.br/vestibular ou por e-mail.
Matrículas: Logo após a divulgação do resultado, as matrículas serão realizadas na
Secretaria Acadêmica do Campus Sede, Rua dos Estudantes, 225, de 2ª à 6ª feira, com
apresentação dos seguintes documentos:
a)
b)
c)
d)

1 cópia da Certidão de Nascimento;
1 cópia da Cédula de Identidade;
1 cópia do Título de Eleitor;
1 cópia do Documento Militar (quando do sexo masculino);

e)
f)
g)
h)
i)

1 cópia do CPF do candidato;
1 cópia do Certificado de Conclusão ou Histórico Escolar do Ensino Médio;
1 cópia do comprovante de residência;
2 fotos 3x4;
Cópia do Diploma de Ensino Superior (Portador de Diploma).
Taxa de inscrição: isenta

Dúvidas: O candidato deverá entrar em contato com a Central de Relacionamento ao
Aluno (CRA) da IES através dos fones 0800 772-5393 ou (17) 99789-9449.

Permanecem válidos os demais dispositivos do Edital de 09/09/2021, os quais devem
ser observados por todos os candidatos.
A UNIFIPA dá ciência ao candidato que o tratamento de seus dados, sensíveis ou não,
estão de acordo com a Lei nº 13.709/2018 (LGPD), e que são para fins de formação de
prontuário do aluno e cumprimento da legislação educacional.
Catanduva, 20 de dezembro de 2021.

Dr. Nelson Jimenes
Reitor

