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INSCRIÇÃO 
 
 
 
 

 

 
PERÍODO 
 

07 de janeiro a 17 de fevereiro de 2019. 

 

 

LOCAL 
 

A inscrição é realizada exclusivamente pela Internet no site da UNIJUÍ: 

www.unijui.edu.br/vestibularmedicina. 

 

 
CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO 
 

Para a confirmação da inscrição o candidato deve efetuar o pagamento da 

Taxa de Inscrição. 

 

IMPORTANTE: O ato da INSCRIÇÃO significa a manifestação do interessado em 

realizar o Concurso Vestibular. A inscrição implica na aceitação de todas as 

normas relativas ao Concurso Vestibular da UNIJUÍ.  A informação do número do 

CPF é obrigatória. 

 

 

 

 

TAXA DE INSCRIÇÃO 
 

Valor: R$ 180,00 (cento e oitenta reais).  

Para validar a inscrição, o candidato deve efetuar o pagamento da taxa com 

cartão de crédito/débito bancário, diretamente no site de inscrições, ou 

emitir o boleto até o dia 18 de fevereiro de 2019 e efetuar o pagamento na 

rede bancária, agências lotéricas, nos caixas da UNIJUÍ em quaisquer dos 

Campi Universitários. 

 
 

No caso de escolha por boleto bancário, o documento será emitido para 

pagamento em até três dias úteis – não é possível a emissão de boletos após o dia 

18/02/2019. 

 

Casos de agendamento de pagamentos que não tenham sido efetivados até o 

dia de vencimento, pagamentos que tenham sido realizados após a data de 

vencimento ou com valor diferente do expresso no documento, não serão 

considerados válidos para a participação no processo seletivo e, 

consequentemente, resultam em inscrições não confirmadas. 

http://www.unijui.edu.br/vestibularmedicina
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IMPORTANTE: 

Não há devolução do valor relativo à taxa de inscrição. 

 

 

 

 
COMO SE INSCREVER? 

Todas as informações prestadas no formulário de inscrição são de inteira responsabilidade do 

candidato, inclusive endereço de e-mail e número de telefone válidos. Estas informações são 

utilizadas pela UNIJUÍ para comunicados referentes à inscrição e/ou à matrícula. 

1. 
Preenchimento dos Dados do Candidato 

CPF, Nome Completo, Carteira de Identidade, Data de Nascimento, E-mail, 

Senha. 

2. 
Portador de Necessidade Especial 

Identificação para atendimento diferenciado no dia da Prova. 

3. 
Preenchimento do Endereço do Candidato 

Telefone para contato, Rua, Nº, Bairro, CEP, Cidade, Estado, País. 

4. 
Notas do ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio 

Escolha do ano de realização do ENEM para utilização das notas. 

5. 
Indicação de Candidato Treineiro 

No caso de estar participando do processo seletivo como treneiro. 

6. 
Critérios Sociais e de Identificação com a Comunidade 

Solicitação da pontuação adicional mediante comprovação de estudos do 

Ensino Médio em escolas de municípios específicos. 

7. 
Síntese dos Dados – Situação da Inscrição 

Resumo das informações cadastradas. 

 

8. 
Forma de Pagamento da Taxa 

Emissão do Boleto ou pagamento via Cartão de Crédito/Débito bancário. 
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ALTERAR SUA INSCRIÇÃO 
 

Para realizar a alteração da inscrição, o candidato deve acessar o site do 

vestibular, informando CPF e senha. 

 

No caso de alteração do endereço de e-mail ou número da Carteira de 

Identidade cadastrados na inscrição, o candidato deve encaminhar solicitação 

para vestibular@unijui.edu.br, informando o nome completo e a informação 

correta. 
 

Todas as alterações podem ser realizadas somente até o dia 17 de fevereiro de 

2019 (último dia de inscrição). 

 

Os campos de escolha pelo ano de REALIZAÇÃO DO ENEM e CRITÉRIOS SOCIAIS 

E DE IDENTIFICAÇÃO COM A COMUNIDADE não poderão ser modificados 

após a finalização da inscrição. 

 

ACOMPANHAMENTO DA INSCRIÇÃO 
 

O acompanhamento da situação de inscrição é de inteira responsabilidade do 

candidato, através do acesso individual no site do Vestibular. 
 

Ao completar todos os dados solicitados no formulário de inscrição, o candidato 

pode observar a situação da sua inscrição com o status Aguardando 

Confirmação de Pagamento. Caso algum dado ainda necessite ser 

preenchido, a situação exibida é Inscrição Incompleta. 
  

Após o processamento do pagamento da taxa a inscrição passa a apresentar a 

situação Inscrição Confirmada.  
 

O processamento do pagamento pode levar até dois dias úteis. O candidato que 

fizer a consulta a sua inscrição após esse período e constatar que não houve a 

confirmação da inscrição, deverá entrar em contato pelo e-mail 

vestibular@unijui.edu.br, anexando o respectivo comprovante de pagamento 

até o dia 22/02/2019, sob pena de ter sua inscrição não confirmada. 
 

 

Após a verificação e validação das notas do ENEM pela UNIJUÍ, conforme ano de 

escolha do candidato, a inscrição passa a exibir a situação Homologada. 

No caso de ser constatado que as notas obtidas no ENEM não se enquadram 

nos requisitos para a utilização no Processo Seletivo, a inscrição para a 

apresentar a situação Não Homologada. 
 

Veja todas as informações sobre a utilização das notas do ENEM no item Processo 

Seletivo. 

 

http://www.unijui.edu.br/vestibularmedicina
http://www.unijui.edu.br/vestibularmedicina
mailto:vestibular@unijui.edu.br
http://www.unijui.edu.br/vestibularmedicina
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SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO DIFERENCIADO 

Por ocasião da inscrição, o candidato deverá manifestar a necessidade de atendimento 

diferenciado para realização da prova do Concurso Vestibular, identificando-o no 

campo próprio do formulário e anexando o laudo médico comprobatório até o dia 

17/02/2019, sob pena de indeferimento da solicitação.  

A resposta à solicitação de atendimento diferenciado será encaminhada via e-mail 

cadastrado por ocasião da inscrição. 

 

Importante: Laudo médico não anexado à inscrição até a data prevista e/ou 

encaminhado via correspondência ou qualquer outra forma que não seja junto à 

própria inscrição não terá validade e acarreta no indeferimento do pedido. 

 

 

Pessoas com Necessidades Educativas Especiais 
 

O candidato com necessidades especiais deverá indicar o tipo de deficiência no 

formulário de inscrição e anexar laudo médico especializado que identifique a 

natureza, o tipo e o grau de deficiência, constando a Classificação Internacional da 

Doença – CID, quando existente. A partir da necessidade atestada a Universidade 

providenciará os meios necessários para realização da prova pelo candidato. 
 

A UNIJUÍ disponibiliza os seguintes recursos (as solicitações são atendidas segundo 

critérios de viabilidade e razoabilidade): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Uso de aparelho auditivo 
 

Deficientes auditivos que fazem uso de aparelho auditivo deverão anexar laudo 

médico especializado à inscrição, que informe a necessidade do uso durante a prova, 

não sendo aceitos exames audiométricos ou semelhantes para comprovação. 

 
 

Deficiência 

Física/Motora 

Sala com fácil acesso  

e, se necessário, uso de 

computador e/ou 

profissional ledor e 

transcritor, dependendo 

do grau da deficiência. 

 
 

 

Surdez/Deficiência 

Auditiva 

Tradutor/intérprete de 

Libras. 

 

Deficiência Visual 

Prova ampliada e/ou 

profissional ledor e 

transcritor, dependendo 

do grau da deficiência. 

Possibilidade de utilização 

de software Leitor de Tela 

e computador para 

digitação da redação. 
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Prorrogação de tempo de prova 
 

Não haverá prorrogação de tempo para a realização da Prova UNIJUÍ de Vestibular, 

exceto em casos de solicitação antecipada, com justificativa médica, conforme 

análise e deferimento da Vice-Reitoria de Graduação. 

Outras situações 
 

Casos específicos que não estejam listados acima poderão ser analisados pela Vice-

Reitoria de Graduação, desde que solicitados com tempo hábil de análise (até o final 

do período de inscrição) e mediante entrega de comprovação própria, pelo e-mail 

vestibular@unijui.edu.br ou presencialmente na Secretaria Acadêmica do Campus 

Ijuí, no horário de atendimento do setor.  

 

 

 

 

 
CANDIDATO “TREINEIRO” 

Treineiro é o candidato que está cursando o Ensino Médio e não concluirá o mesmo 

até a data de matrícula (conforme Calendário de Matrículas). Ou, ainda, o candidato 

que deseja realizar a prova de Vestibular somente como experiência, para testar seus 

conhecimentos.  
 

O candidato que marcar a opção Treineiro poderá participar do Processo Seletivo 

desde que tenha notas do ENEM válidas, conforme especificado no item Processo 

Seletivo, estando sujeito a todas as regras do Edital. 
 

Este candidato, se classificado, irá compor a lista de divulgação de resultados do 

processo seletivo, porém somente poderá efetivar sua matrícula caso apresente o 

Histórico do Ensino Médio com Certificado de Conclusão. A divulgação do Boletim de 

Desempenho para o candidato Treineiro será feita no dia 26 de fevereiro de 2019*, 

quinta-feira, às 15 horas, no site do vestibular. 

 
*Alterado com base no Edital de Retificação de 21/02/2019. 

 

 

 

 

mailto:vestibular@unijui.edu.br
http://www.unijui.edu.br/vestibularmedicina

