
 

Processo Seletivo Agendado 2021-2 
 

O Magnifico Reitor do Centro Universitário de Goiatuba – UniCerrado, no uso de suas 

atribuições regimentais e da legislação vigente, faz saber através do presente Edital que estarão 

abertas exclusivamente no portal do UniCerrado: www.unicerrado.edu.br, no período de 03 a 15 de 

agosto de 2021, as inscrições para o Processo Seletivo Agendado, online, com ingresso no 2º semestre 

de 2021, visando o preenchimento de vagas remanescentes nos cursos de Graduação do Centro 

Universitário de Goiatuba –UniCerrado autorizada pelo Decreto nº 96.776 de 27/09/88, reconhecida 

pela Portaria nº 1.523 de 21/10/93 (D.O.U. 22/10/93). 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

O Vestibular Agendado que se trata este Edital será realizado online, com a finalidade de 

selecionar e classificar candidatos para ingresso no 2º semestre de 2021, obedecendo o estabelecido 

no Edital do Processo Seletivo 2021/2, no que não for normatizado para as vagas remanescentes. 

Os cursos serão ministrados na sede do Centro Universitário de Goiatuba-UniCerrado, 

localizada na Rodovia GO 320-Km 01 –Jardim Santa Paula –Goiatuba-Go. 

2. DAS VAGAS, TURMAS, PERÍODOS E VALORES DAS MENSALIDADES. 

Cursos Vagas Semestres R$/mens. 

Administração Bacharel 40 08 semestres/ noturno R$ 480,82 

Agronomia  Bacharel 

(integral/predominância noturno) 

40 10 semestres integral/noturno R$ 914,69 

Ciências Contábeis  Bacharel 40 08 semestres/noturno R$ 464,32 

Direito Noturno  Bacharel 40 10 semestres/noturno R$ 850,86 

Educação Física (Bacharel) 40 08 semestres/noturno R$ 631,94 

Enfermagem  Bacharel 

(os estágios serão realizados no período 

matutino/vespertino) 

40 10 semestres  

Diuturno 

R$ 846,51 

Engenharia Civil  Bacharel 

(Integral/ predominância Noturno) 

40 10 semestres 

Integral/noturno 

R$ 1.202,37  

Pagamento com 

desconto: R$ 

901,78 

Fisioterapia  Bacharel 40 10 semestres/diuturno R$ 914,69 

Odontologia Bacharel  20 08 semestres/integral   R$ 1.953,30 

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

 

3. PROVA:  

O exame constituir-se-a de 01 (uma) prova com 50 questoes objetivas de multipla escolha, com 05 

(cinco) alternativas e uma redacao em Lingua Portuguesa que versa sobre os conteudos, conforme 

diretrizes e Parametros Curriculares Nacionais para o Ensino Medio, tendo em vista avaliar os 

conhecimentos e as habilidades do candidato, bem como a capacidade de analise e de sintese. 

 



 

4. CRONOGRAMA GERAL: 

A ordem de classificação e convocação dos candidatos obedecerá a pontuação individual e a 

quantidade de vagas. 

O candidato que não atingir o mínimo de 10% (dez por cento) da nota da prova objetiva, nem o 

mínimo de 10% (dez por cento) da redação será automaticamente desclassificado. 

CRONOGRAMA GERAL  

Semestre de referência  vestibular 2021/2  

Taxa de inscrição:  Isento  

Abertura e encerramento das 

inscrições 
03 a 15 de agosto de 2021 

Realização das provas 03 a 15 de agosto/2021 

Divulgação do resultado 16 de agosto de 2021 

Matriculas 17, 18, 19 e 20 de agosto/2021 

Documentos exigidos para a 

matrícula  

Cópias autenticadas em cartório 

 certificado de conclusão do ensino médio (ou declaração de 

conclusão), histórico escolar; 

 carteira de identidade, CPF; Título de  eleitor; 

 reservista; certidão de nascimento ou casamento; 

 comprovante de endereço e 01 foto ¾. 

5. DISPOSIÇÕES FINAIS: 

Os casos omissos ou não previstos neste edital serão resolvidos pela Comissão do Processo 

Seletivo – CPPS, obedecendo os critérios estabelecidos no presente edital. 

Goiatuba, 02 de agosto de 2021. 

 

Prof. Ms. Gilmar Vieira de Rezende  

 Reitor/UniCerrado  


