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PALAVRA DO DIRETOR 

 Prezado Vestibulando, 

Ao optar pelo Centro Universitário de Goiatuba – UniCerrado você deu o primeiro 

passo em direção a uma carreira promissora. No UniCerrado você construirá um futuro 

de sucesso, sob a orientação de um corpo docente altamente qualificado, composto por 

especialistas, mestres e doutores renomados e comprometidos com o ensino, a pesquisa 

e a extensão, além de adequada infraestrutura para o aprendizado.  

Pensando em você, o UniCerrado amplia constantemente os benefícios para facilitar a 

sua vida universitária. Um exemplo é a parceria com o Fundo de Financiamento 

Estudantil – FIES um programa do Governo Federal, que permite o parcelamento e o 

pagamento das mensalidades no término do seu curso e da Organização das Voluntárias 

de Goiás – OVG, um programa de bolsa universitária do Governo Estadual.  

Nosso regime é semestral em nossos diversos cursos contando com uma moderna 

estrutura curricular, tornando o processo ensino aprendizagem cada vez mais 

competitivo no cenário universitário nacional.  

E para proporcionar formação diferenciada, o UniCerrado, ainda oferece a você a 

oportunidade de compartilhar novas descobertas com a comunidade acadêmica e a 

sociedade a partir de diversos recursos humanos e tecnológicos, todos eles adequados ao 

seu perfil de estudante universitário.  

Vestibulando contamos com você em nosso corpo discente, porque temos a certeza de 

que você se sairá muito bem no Processo Seletivo UniCerrado 2018/2. 

Sucesso e determinação sempre!  

 

Prof. Me. Gilmar Vieira de Rezende 

Reitor do Centro Universitário de Goiatuba - UniCerrado   
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PALAVRA DA COMISSÃO 

 

Caro Vestibulando,  

Ficamos felizes por você aproveitar a oportunidade de fazer parte de uma das maiores 

instituições de Ensino Superior do sul do Estado de Goiás, o UniCerrado. O Centro 

Universitário de Goiatuba – UniCerrado tem imenso orgulho por fazer parte do primeiro 

time dos seus planos para o futuro, principalmente no momento em que você está 

tomando uma das decisões mais importantes da sua vida: a escolha profissional. 

Lembre-se de que tão importante quanto a escolha da sua profissão é a escolha da 

instituição em que você vai estudar, que pode ser mais um dos seus diferenciais num 

mercado de trabalho cada vez mais competitivo e exigente, à medida que a tecnologia 

avança e o mundo muda. Por isso, durante todo o ano, a Comissão Permanente do 

Processo Seletivo (CPPS) trabalha para organizar o Vestibular do UniCerrado, bem 

como para divulgar todas as informações referentes aos nossos cursos de graduação por 

meio do nosso Serviço de Atendimento ao Vestibulando. A CPPS/ UniCerrado também 

organiza este Manual, que tem o intuito de fornecer a você todas as informações sobre o 

vestibular para cada um dos nossos cursos, possibilitando assim que você passe por esse 

processo com muita tranquilidade. Tudo isso é pensado por um grande número de 

profissionais que garantem a qualidade e a idoneidade do nosso Processo Seletivo. Você 

escolheu participar ativamente deste universo de mudanças constantes e o UniCerrado 

orgulha-se de fazer parte do seu sonho de ter uma carreira de sucesso.  

 

 

Comissão Permanente do Processo Seletivo (CPPS) 

Centro Universitário de Goiatuba - UniCerrado   



 

Rod. GO 320 KM 01 Jd. Sta Paula Goiatuba-GO Telefax: (64) 3495-8100 

www.unicerrado.edu.br 

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR UNICERRADO 

 

Prof. Me. Gilmar Vieira de Rezende  

Reitor/UniCerrado /Presidente da FESG 

 

Profª Águida Honória de Santana 

Secretária Geral/ UniCerrado 

 

Prof.ª Esp. Laislla Ferreira Morais  

Diretora do Curso Bacharel em Direito 

 

Prof.ª Esp. Lívia Vieira Simões   

Diretora do Curso Bacharel em Enfermagem 

 

Prof. Dr. Fabiano de Almeida Silva 

Diretor do Curso Bacharel em Engenharia Civil 

 

Prof.ª Fernanda Gomes da Silva Nakamura  

Diretora Interina do Curso Licenciatura em Letras 

 

Prof.ª Me. Lucivone Maria Peres de Castelo Branco 

Diretora do Curso Bacharel em Administração 

 

Prof. Dr. Guilherme Fernandes Dias  

Diretor Interino do curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental  

 

Prof. Dr. Wander Tamura  

Diretor do curso Bacharel em Odontologia  

 

Prof. Me. Pauletti Karlen Rocha  

Diretor do Curso Bacharel em Engenharia Agronômica 

 

Prof. Esp. Rodrigo Silva Barros   

Diretor do Curso Bacharel em Ciências Contábeis 

 

Prof.ª Adélia Cristina Fernandes Silva 

Diretora do Curso Ciências Biológicas   

 

Prof.  Me. Roosevelt Leão Júnior 

Diretor do Curso de Educação Física 

 

Prof.ª Me. Rosane Emanuelle de Paiva 

Diretora do Curso Bacharel em Fisioterapia 

 

Prof.ª Esp. Lúcia Helena Daur  

Diretora do Curso Licenciatura em Pedagogia 

 

 

 

 



 

Rod. GO 320 KM 01 Jd. Sta Paula Goiatuba-GO Telefax: (64) 3495-8100 

www.unicerrado.edu.br 

MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DO PROCESSO SELETIVO (CPPS) 

 

Prof. Me. Gilmar Vieira de Rezende 

 Presidente/CPPS 

 

Prof. Me. Roosevelt Leão Júnior 

Vice-presidente/CPPS 

 

Profª. Ma. Lucivone Maria Peres Castelo Branco 

Secretária/CPPS 

 

Ana Maria Freitas 

Secretária/CPPS 

 

Prof. Jean Paulo Borges 

Membro da CPPS 

 

João Batista Marquetes 

Membro/CPPS 

 

Lidiane Diniz Rodrigues Barreira 

Membro/CPPS 

 

Genilson Carlos da Silva 

Membro/CPPS 

 

EXPEDIENTE 

Redação 

Comissão Permanente do Processo Seletivo 

 

Revisão 

Profª. Esp. Juldissandra Amélia Canedo 

 

Periodicidade 

Semestral  



 

Rod. GO 320 KM 01 Jd. Sta Paula Goiatuba-GO Telefax: (64) 3495-8100 

www.unicerrado.edu.br 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Centro Universitário de Goiatuba - UniCerrado Instituição de Ensino Superior Pública 

criada pelo Decreto Federal n° 96.776 de 27 de setembro de 1988 é mantida pela Fundação de Ensino 

Superior de Goiatuba -FESG, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, sob o número 

01.494.665/0001-61, tem seu Estatuto Social inscrito no Registro de Pessoas Jurídicas do Cartório do 2º 

ofício sob o nº 28 de ordem do registro domicílio e foro na cidade de Goiatuba – GO.  

A partir de 1988 o UniCerrado desempenha um importante papel na formação de profissionais 

altamente competentes e qualificados no campo das Ciências Gerenciais e Educação. Ao longo dos anos 

ampliou a oferta de vagas através da reestruturação dos cursos existentes. Neste sentido, destacamos os 

cursos oferecidos: Agronomia, Administração, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Direito, 

Educação Física (Bacharel), Enfermagem, Engenharia Civil, Fisioterapia, Licenciatura em Letras e 

Pedagogia, Tecnólogo em Gestão Ambiental e Odontologia. 

Para dar continuidade ao trabalho que vem desenvolvendo o UniCerrado realiza seu processo 

seletivo 2018/2 para o preenchimento de 480 vagas semestrais. 

O presente manual tem como objetivo fornecer todas as informações necessárias para a sua 

participação nesse processo. Neste sentido recomendamos uma leitura cuidadosa e criteriosa deste, 

incluindo o edital do concurso (anexo), pois nele estão contidos todos os procedimentos relacionados ao 

processo seletivo 2018/2, que deverão ser seguidos por todos os candidatos, tais como: o calendário das 

inscrições, o dia e o horário de realização das provas, as exigências mínimas, bem como outras 

informações de grande importância para a sua participação em nosso processo seletivo. 

INSCRIÇÕES (EXCLUSIVAMENTE PELA INTERNET) 

Período De 14 de maio a 21 de junho de 2018 

  

Valor da inscrição R$ 80,00 (oitenta reais) para o curso de 

Odontologia e 50,00 (cinquenta reais) para os 

demais cursos. 

  

Local www.unicerrado.edu.br 
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1.1. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO ON-LINE 

Acesse o endereço www.unicerrado.edu.br e preencha a ficha de inscrição.  

Importante: o candidato que não tiver acesso à Internet poderá fazer sua inscrição no UniCerrado de 

segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, para isso compareça munido dos seus documentos pessoais.  

 Instruções para preenchimento da ficha de inscrição 

1. Acesse a página eletrônica do UniCerrado (www.unicerrado.edu.br), tendo em mãos os 

números dos documentos pessoais.  

2. Preencha todos os campos solicitados.  

3. Faça a sua opção pelo sistema de cotas.   

4. Faça sua opção pela língua estrangeira. 

 

ATENÇÃO 

 

1. Verifique se a inscrição foi concluída com sucesso (não se esqueça de verificar a data de 

vencimento do boleto gerado na inscrição). 

2. O UniCerrado NÃO se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por quaisquer 

motivos de ordem técnica dos computadores, por falhas de comunicação, por congestionamento das 

linhas de comunicação, por procedimento indevido do candidato, bem como por outros fatores que 

impossibilitem a transferência de dados, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato o 

acompanhamento da situação de sua inscrição. Em caso de dúvida, o candidato deve entrar em 

contato pelo (64) 3495-8117.  

3. O candidato que prestar qualquer informação falsa ou inexata no preenchimento da ficha terá sua 

inscrição cancelada e serão anulados todos os atos dela decorrentes. 

 

1.2. CANDIDATOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

Os candidatos com problemas de visão, audição, locomoção, ou que necessitem de atendimento 

diferenciado ou específico para realizar a prova, devem manifestar-se no ato da inscrição, mediante 

requerimento. Para tanto, devem enviar o requerimento preenchido no ato da inscrição, junto com a 

documentação comprobatória (laudo médico com data recente) de sua condição, até o dia 21/06/2018 para 

a Comissão Permanente Do Processo Seletivo – CPPS. O envio do requerimento e documentos 

comprobatórios deverá ser feito através de protocolo no Campus do UniCerrado. 

As informações prestadas devem ser exatas e fidedignas, sob pena de eliminação do candidato no 

Processo Seletivo.  

A solicitação de atendimento diferenciado ou específico NÃO previsto na inscrição será analisada e 

atendida dentro da viabilidade. 
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1.3. TREINEIROS 

O candidato que participa na condição de treineiro somente para testar seus conhecimentos, avaliar e 

verificar sua posição no quadro de vagas do curso escolhido, não terá direito à matrícula.  

2. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO  

2.1. Número de vagas oferecidas e valor das mensalidades 

Cursos  
Nº de 

Turmas 
Vagas Períodos  Mensalidades R$ 

Administração 01 50 Noturno 450,75 

Agronomia (integral/predominância noturno) 01 40 Integral/ Noturno 873,90 

Ciências Contábeis 01 50 Noturno 435,28 

Direito Noturno 01 50 Noturno 812,92 

Enfermagem 01 50 Noturno 793,56 

Engenharia Civil (integral/predominância 

noturno) 
01 50 Integral/Noturno 1.202,37 

Educação Física Bacharel 01 50 Noturno 592,42 

Fisioterapia 01 50 Noturno 873,90 

Odontologia  01 40 Integral 1.831,14 

Pedagogia 01 50 Noturno 450,75 

As mensalidades serão reajustadas pelo INPC acumulado dos últimos 12 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rod. GO 320 KM 01 Jd. Sta Paula Goiatuba-GO Telefax: (64) 3495-8100 

www.unicerrado.edu.br 

2.2 Números de vagas oferecidas pelo Sistema de Cotas 

SISTEMA DE COTAS 

Total de vagas 

QUADRO DE VAGAS 

Cursos 

Escola 

Pública 

(20%) 

Negros 

(20%) 

Indígenas/ 

portadores de 

deficiência 

(5%) 

Sistema 

Universal 

Total 

de 

vagas 

Administração  10                                                10  03  27 50 

Agronomia 

(integral/predominância noturno) 

08 08 02 22 40 

Ciências Contábeis 10  10  03  27 50 

Direito Noturno 10 10 03 27 50 

Educação Física - Bacharelado 10  10  03  27 50 

Enfermagem 10  10  03  27 50 

Engenharia Civil 

(Integral/Predominância Noturno) 

10 10  03 27 50 

Fisioterapia 10  10  03  27 50 

Odontologia 08 08 02 22 40 

Pedagogia  10  10  03  27 50 

Total 96 96 28 260 480 
 

 

 3. PROVAS 

 3.1 O QUE LEVAR (OBRIGATORIAMENTE) NO DIA DAS PROVAS 

► Comprovante de pagamento de inscrição e documento original com foto (RG ou CNH).  

3.2 CONSTITUIÇÃO DAS PROVAS, DATAS E LOCAL 

O Vestibular UniCerrado 2018/2, constituir-se-á de 01 (uma) prova com 50 questões objetivas de 

múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas, além de uma prova de redação. As provas são elaboradas 

com nível de dificuldade restrito ao Ensino Médio e abrangem conhecimentos das disciplinas: Biologia, 

Física, Química, Matemática, Geografia, História, Língua Portuguesa e Língua Estrangeira (Inglês ou 

Espanhol). 

▐ Data e horário das provas 

24 de junho de 2018 

(domingo) 

Das 13h às 17h 

 

▐ Locais de prova: As provas serão realizadas na cidade de Goiatuba, no Campus do UniCerrado 

situado à Rodovia GO 320 km 01 Jardim Santa Paula. Mais informações sobre o local de prova do 

candidato poderão ser obtidas pelo telefone (64) 3495 8117 
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3.3 PONTUAÇÃO 

A classificação dos candidatos será obtida da seguinte forma:  

Como mencionado, o Vestibular UniCerrado 2018/2 constituir-se-á de 01 (uma) prova com 50 questões 

objetivas, abrangendo conhecimentos das disciplinas: Biologia, Física, Química, Matemática, Geografia, 

História, Língua Portuguesa e Língua Estrangeira (Inglês/Espanhol). Cada questão vale 1,2 (um inteiro e 

dois décimos) ponto, perfazendo um total de 60 pontos e a Redação valendo 40 (quarenta) pontos, o nível 

de dificuldade das questões é restrito ao nível de conhecimentos exigido ao final do Ensino Médio. A 

classificação final para cada curso, conforme a opção do candidato, será obtida por meio do somatório de 

pontos correspondentes aos acertos das questões objetivas, acrescido, ainda, da nota de Redação. 

ATENÇÃO 

                    A obtenção da nota zero na Redação implicará a desclassificação do candidato.  

                   A Redação deverá ser redigida em Língua Portuguesa.  

3.4  MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS  

 Caneta esferográfica (corpo transparente) preta, ou azul; 

 Original de documento oficial com foto; 

 Comprovante de pagamento de inscrição caso o nome não conste da lista de inscritos. 

ATENÇÃO: 

 Não será permitido que o candidato permaneça com outros materiais, além dos indicados para a 

realização das provas. O candidato que for surpreendido com algum objeto não permitido ficará 

impedido de realizar a prova e será automaticamente desclassificado do Vestibular UniCerrado 2018/2. 

AVISOS IMPORTANTES 

1) O candidato será identificado na entrada da sala de prova.  

2) Após o sinal para fechamento dos portões, às 13h, horário oficial de Brasília, não será 

permitida a entrada de retardatários, independentemente do motivo do atraso. 

3)  Na sala de prova o candidato deverá ocupar a carteira com seu número de inscrição e com a 

sua identificação, colocando sobre a mesa seu comprovante de pagamento de inscrição e o 

seu documento com foto, RG ou CNH, para conferência pelo fiscal da sala. 

4)  Nenhum candidato receberá as folhas para respostas antes de decorrida 01 (uma) hora do 

início das provas. 

5) A prova terá a duração máxima de 04 (quatro) horas. O candidato poderá deixar a sala 

somente (1h e meia) hora e meia, após o início da prova. 

6) O candidato deverá chegar ao local da prova com antecedência mínima de 01 (uma) hora.  

7) Ao terminar a prova devolver somente o cartão de resposta (gabarito) e a folha de redação. O 

caderno de provas poderá ser levado após uma hora e trinta minutos do início do horário de 

provas, ou seja, às 14h e 30min. 
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8) No cartão de resposta (gabarito) e na folha de redação, o candidato deverá colocar 

somente o seu número de inscrição. É proibida a identificação nominal ou com 

qualquer tipo de marca/sinal no gabarito e folha de redação, caso isto ocorra, haverá 

eliminação do candidato no processo seletivo. 

9) IMPORTANTE: NÃO HAVERÁ REVISÃO OU VISTA DE PROVAS E NENHUM 

CANDIDATO TERÁ DIREITO A RECEBER CÓPIA DAS PROVAS REALIZADAS 

OU GABARITOS 

 

 

3.4 DIVULGAÇÕES DOS RESULTADOS 

O resultado do Vestibular UniCerrado 2018/2 será publicado no site www.unicerrado.edu.br e afixado 

nos locais designados pela Comissão Permanente do Processo Seletivo, valendo apenas para a matrícula 

no primeiro semestre letivo de 2018, conforme calendário abaixo:  

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 26/06/2018 

 

4. PROGRAMA DAS PROVAS  

As provas de Conhecimentos Gerais e Redação abordam os conteúdos programáticos a seguir 

discriminados, e estão divididos por disciplinas. Devido ao caráter multidisciplinar de alguns tópicos 

desses conteúdos, o candidato deve interpretar seu conjunto como o Conteúdo Programático do 

Processo Seletivo. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

LÍNGUA PORTUGUESA e REDAÇÃO 

 A fim de que o candidato se oriente sobre o que será avaliado em relação a sua capacidade de ler, inferir, 

sintetizar e escrever faz-se necessário conhecer os critérios adotados para as provas de Língua Portuguesa, 

Literatura e Redação. 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Leitura – Pela leitura verificar-se-á a capacidade de raciocínio lógico do candidato, bem como sua 

habilidade para depreender as relações lógicas e as propriedades internas do texto. 

Gramática – O candidato deverá mostrar-se atento às variações próprias do uso social e individual da 

linguagem, assim como a sua caracterização perante os diferentes níveis de significação textual e a sua 

adequação à norma culta. Para tanto serão observados: 

Conhecimentos linguísticos da norma padrão: acentuação gráfica; ortografia; crase; sinais de 

pontuação. 
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Morfossintaxe/classes de palavras: emprego e função; relações sintáticas: coordenação e subordinação 

entre termos da oração, entre orações no período; colocação de pronomes; concordância nominal e verbal; 

regência verbal e nominal. 

REDAÇÃO 

A prova de Redação tem por objetivo depreender a habilidade de expressão verbal escrita (em prosa) do 

candidato, por meio da tipologia textual proposta, conforme as características pertinentes a cada 

modalidade discursiva: 

Dissertação; 

Narração. 

Com a prova de Redação, pretende-se observar não apenas se o candidato está apto a empregar 

adequadamente a modalidade padrão da língua portuguesa (norma culta), serão avaliados também os 

seguintes aspectos: 

a. Fidelidade ao tema proposto. 

b. Adequação ao tipo de texto. 

c. Coerência textual: capacidade de argumentar e defender pontos de vista; de persuadir 

seu interlocutor (mais especificamente, no caso da carta argumentativa e da 

dissertação); capacidade de organizar numa unidade os elementos estruturais de uma 

narrativa (mais especificamente, no caso da narração); 

d. Mecanismos de coesão textual: habilidade em estruturar de forma lógica as ideias no 

texto, a partir do emprego adequado de nomes, pronomes modos e tempos verbais; da 

organização dos termos nas orações e destas nos períodos; da concordância e regência e 

da pontuação; 

e. Originalidade e criatividade na produção. 

 

OBS: A redação será anulada se fugir aos temas propostos, ou ainda não conter um 

mínimo de 20 (vinte) linhas. 

LITERATURA 

Noções de teoria da literatura. Linguagem literária e não literária. Gêneros literários: lírico, épico e 

dramático. Figuras de linguagem. Elementos estruturais do poema. Elementos estruturais da narrativa. 

Intertextualidade: paródia e paráfrase. Metalinguagem. 

Historiografia da Literatura Brasileira – Quingentésimo. Barroco. Arcadismo. Romantismo. 

Realismo/Naturalismo. Parnasianismo. Simbolismo. Pré-Modernismo. Tendências contemporâneas (de 45 

aos nossos dias). 

MATEMÁTICA 

Conjuntos, Operações com Conjuntos, Expressões Algébricas, Polinômios, Produto Cartesiano, Relações 

Binárias, Funções, Gráficos e Propriedades Específicas das Funções, Equações, Sistemas Lineares, 

Sistemas do 2º grau, Inequações, Sequências Numéricas, Análises Combinatórias Simples, Binômio de 

Newton, Matrizes, Determinantes, Geometria Plana, Geometria Espacial, Geometria Analítica, 

Trigonometria. 

FÍSICA 

Grandezas e Medidas, Mecânica, Terminologia, Óptica, Eletricidade, Magnetismo. 
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BIOLOGIA 

Origem e Evolução da Vida, Célula, Organismos Pluricelulares, Funções Vitais, Hereditariedade, Os 

Vegetais, Os Animais, Higiene e Saneamento, Ecologia. 

QUÍMICA 

Introdução à Química, Estrutura Atômica, Ligação Química, Reações Químicas, Oxidação-Redução, 

Funções Inorgânicas, Dispersões, Equilíbrio Químico, Termoquímica, Radioatividade, Átomo de 

Carbono, Radicais Orgânicos, Funções Orgânicas, Isometria, Reações Orgânicas, Método de preparação e 

propriedades funções.  

HISTÓRIA 

Conceitos e periodização: as várias abordagens da História; a importância do estudo da História. 

Grécia - formação das cidades-estado; evolução política e social de Esparta e Atenas; o período clássico; 

cultura e filosofia grega. 

Roma - a formação das instituições republicanas; expansão romana e suas consequências; o Império 

Romano; expansão do cristianismo. 

Idade Média - a civilização cristã ocidental; a civilização bizantina; a civilização muçulmana; feudalismo 

- formação, estruturas, transformações e crise geral. 

Idade Moderna - expansão marítima comercial europeia; renascimento cultural; reformas religiosas; 

mercantilismo; o Estado Moderno e o antigo sistema colonial; as grandes navegações; a colonização 

portuguesa no Brasil; a Revolução Industrial; o Iluminismo; a independência dos EUA. 

Idade Contemporânea - a revolução francesa; o período napoleônico; os movimentos emancipacionistas 

e a independência do Brasil; o primeiro e o segundo reinado no Brasil; a Europa na Segunda metade do 

século XIX; a República Velha; a primeira guerra mundial; a Revolução Russa; a crise de 1929; os 

regimes fascistas; a Era Vargas (1930 - 1945); a Segunda Guerra Mundial; o mundo pós-guerra; o Brasil 

pós-45; o Neoliberalismo; a globalização e exclusão social.   

GEOGRAFIA 

A globalização do espaço geográfico - a internacionalização da produção. Os fluxos financeiros; a 

internacionalização das comunicações; os fluxos do comércio mundial. A questão demográfica; a questão 

ambiental. A fragmentação do espaço geográfico - a importância dos aspectos étnicos, culturais e 

religiosos. Os movimentos reivindicatórios por autonomias e conflitos locais e regionais. As tentativas de 

(re) organização do espaço geográfico mundial contemporâneo - os blocos econômicos em formação; 

outras economias em transição. A administração das áreas comuns - Antártida, espaço cósmico, oceanos. 

Os interesses comuns - paz, segurança, desenvolvimento, meio ambiente. 

LINGUA INGLESA 

O exame de língua estrangeira destina-se a avaliar a capacidade do candidato para compreender textos 

escritos em Inglês, bem como identificar as diferentes funções sintático-semânticas dos vocábulos, 
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locuções e expressões idiomáticas de uso corrente. O candidato deverá também entender os usos da 

língua em contextos situacionais. A formulação dos quesitos poderá́ ser redigida em português ou na 

língua inglesa. Os textos, de interesse geral, serão extraídos de livros, revistas, jornais, ou outras 

publicações não especializadas.  

 

FILOSOFIA 

Conceito e origem da Filosofia, Mito, ciência e razão, Filósofos gregos clássicos, Filosofia Medieval e 

Cristianismo, Racionalismo e empirismo inglês, Kant, Hegel, Positivismo e neo-positivismo, Marxismo, 

Fenomenologia, Nietzsche, Existencialismo, Fundamentos da Ética, Princípios lógicos. 

5. MATRÍCULA 

Caberá à Secretaria Geral do UniCerrado efetuar a matrícula dos candidatos classificados para 

admissão aos cursos do Centro Universitário de Goiatuba- UniCerrado  

5.1 LOCAL  

Secretaria do Campus da UniCerrado – Situado a GO 320 km 01 Jardim Santa Paula, Goiatuba GO. 

5.1.2 Datas e horários 

Datas Horários 

Convocados na 1ª chamada: 26, 27, 28 e 29/06/2018 8h às 20h 

Convocados na 2ª chamada: 02, 03 e 04/07/2018 8h às 20h 

Convocados na 3ª chamada e reopção de curso:  05 e 06/07/2018  8h às 20h 
 

5.2 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS  

A matrícula dependerá, obrigatoriamente, da apresentação dos documentos abaixo relacionados:  

▐ De responsabilidade do candidato 

a) Uma cópia do certificado de conclusão do Ensino Médio, regular ou equivalente, e 

respectivo histórico escolar, ambos autenticados. 

b) Uma cópia da cédula de identidade, autenticada.  

c) Uma cópia da certidão de nascimento ou casamento, autenticada.  

d) Uma cópia do título de eleitor, autenticado.  

e) Uma cópia do certificado de reservista (frente e verso, constando a assinatura e a 

digital), ou atestado de alistamento militar, ou outro documento válido de cumprimento 

das obrigações militares, autenticados (para os candidatos do sexo masculino).  

f) Uma cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF), autenticado.  

g) Uma cópia do comprovante de residência (luz ou telefone, não autenticado) 

h) Uma foto 3 x 4,  atual. 

 

Observação:  

 Os candidatos aprovados no Curso de Educação Física, no ato da matrícula, entregar atestado 

médico de saúde e aptidão física. 
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 Os candidatos aprovados no Curso de Enfermagem, no ato da matrícula entregar uma cópia do 

Cartão de Vacina. 

IMPORTANTE  

▐ As cópias deverão estar AUTENTICADAS. Nenhuma matrícula será realizada sem a documentação 

acima relacionada. 

▐ O candidato só poderá efetuar matrícula mediante comprovação de escolaridade completa de Ensino 

Médio ou equivalente, nos prazos previstos. Caso contrário, o candidato será desclassificado.  

▐ O Ensino Médio realizado fora do país deverá ter equivalência declarada por Diretoria de Ensino 

antes da realização do Processo Seletivo. 

 

CRONOGRAMA GERAL DE ATIVIDADES 

DATAS ATIVIDADES 

14/05/2018 Abertura das inscrições 

21/06/2018 Encerramento das inscrições 

24/06/2018 Realização das provas 

26/06/2018 Divulgação dos resultados 

26, 27, 28 e 29 /06/2018 

(das 08h às 21h) 
Matrículas dos convocados da 1ª chamada 

02, 03 e 04/07/2018 

(das 08h às 21h) 
Matriculas dos convocados da 2ª segunda chamada. 

05 e 06/2018 

 (das 8h às 21h) 
Matrículas dos convocados da 3ª terceira chamada e reopção de curso. 

06/08/2018 Recepção aos calouros 

06/08/2018 Início das aulas. 
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COMISSÃO RESPONSÁVEL PELO PROCESSO SELETIVO 2018-2 

 

Prof.  Me. Gilmar Vieira de Rezende 

Presidente/CPPS 

 

 

Prof.  Me.  Roosevelt Leão Júnior  

Vice-Presidente/CPPS 

 

 

Prof.ª Me. Lucivone Maria Peres de Castelo Branco 

Secretária/CPPS 

 

 

Ana Maria de Freitas 

Secretária/CPPS 

 

 

Jean Paulo Borges 

Membro/CPPS 

 

 

Genilson Carlos da Silva 

Membro/CPPS 

 

 

Lidiane Diniz Rodrigues Barreira 

Membro/CPPS 

 

 

João Batista Marquetes 

Membro/CPPS 

 

 


