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EDITAL Nº 12/22
DETALHA AS INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DA
PROVA A SER APLICADA EM 19/06/2022, RELATIVAS
AO VESTIBULAR DO 2º SEMESTRE DE 2022.
De ordem do Senhor Diretor Institucional do Centro Universitário UNIFAAT e para
conhecimento de todos os interessados, fica publicado, por meio do presente ato
normativo, que detalha as informações específicas da prova a ser aplicada em
19/06/2022 (que integra o Vestibular do 2º Semestre de 2022) e que passa a viger
conforme os termos e determinações expostas a seguir e conforme o Edital nº
11/2022 - que detalha as normas gerais do Vestibular do 2º Semestre de 2022 da
UNIFAAT. A Instituição se obriga a cumprir e os candidatos, ao se inscreverem para
a prova do dia 19/06/2022, declaram, implicitamente, conhecer e concordar com
todas as normas específicas deste Edital e com as regras previstas na legislação
vigente e no Edital nº 11/2022.

EDITAL
1. CURSOS E VAGAS
1.1. O Centro Universitário UNIFAAT, no Vestibular de 2022, oferecerá vagas para matrículas em seus cursos de graduação
superior, conforme previsto no Edital nº 11/2022.
2. INSCRIÇÃO
Período: de 29/04/2022 a 18/06/2022.
Local de inscrição: www.unifaat.com.br/vestibular
3. PROVA
➢ Data: 19/06/2022
Horário de Início: 14h
Duração: 2h (duas horas)
3.1. A prova (que será regida pelas normas estabelecidas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei 9.394, de 20/12/1996 - e
consoante orientações e diretrizes disponibilizadas no site da Instituição) terá valor total de 100 (cem) pontos e será na
forma de uma REDAÇÃO, que deverá ser redigida pelo candidato em língua portuguesa.
3.2. A prova será online e o candidato, para realizá-la, deverá seguir as instruções apresentadas na plataforma de provas,
hospedada em www.unifaat.edu.br.
3.3. Na data e horário da prova online, o(s) tema(s) de REDAÇÃO serão disponibilizados na área destinada para a realização da
prova do vestibular, no site da Unifaat.
3.4. A REDAÇÃO deve ser elaborada e entregue conforme as instruções previstas neste Edital e no Edital nº 11/2022 e as
orientações disponibilizadas no site da Unifaat, fixando-se que:
- A REDAÇÃO a ser elaborada pelo candidato deverá versar sobre algum dos temas indicados na plataforma.
- A REDAÇÃO deve ser escrita à mão, om letra legível, em papel branco (sulfite, caderno etc.) com caneta azul ou preta.
- A REDAÇÃO deve ser de autoria do próprio candidato, sendo vedada a cópia de trechos retirados de textos de outros
autores ou da internet.
- Identificados trechos copiados, o candidato poderá ser desclassificado.
- Após o término da elaboração da REDAÇÃO, o candidato deve fotografar ou digitalizar a prova, de modo que a imagem
obtida seja legível para que seja viabilizada a correção.
- O candidato deverá, dentro do período fixado para a realização da prova, realizar a entrega, por meio do upload do arquivo
de imagem no campo especificado da plataforma, no site da Unifaat.
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- A imagem da folha da REDAÇÃO elaborada pelo candidato deverá ser entregue, impreterivelmente, dentro do horário
fixado para realização da prova, através do upload no campo específico para sua entrega.
- Não será admitida a entrega da redação por outros canais de comunicação não oficiais; tampouco após o horário fixado
para a realização da prova, sem autorização da Comissão Organizadora do Vestibular do 2º Semestre de 2022.
3.5. Recomenda-se aos candidatos que acessem o site com antecedência mínima de quinze minutos do horário agendado para o
início da prova online.
4. PROGRAMA DA PROVA
4.1. A prova será elaborada conforme conteúdo curricular do Ensino Básico, em língua portuguesa.
5. CLASSIFICAÇÃO, RESULTADOS, PROCEDIMENTOS DE MATRÍCULA e DEMAIS INFORMAÇÕES
5.1. Vide Edital nº 11/2022.

Atibaia, 29 de abril de 2022.
Visto. De acordo. Publique-se.

PROF. Me. JÚLIO CÉSAR DE LIMA RIBEIRO
Diretor Institucional
Centro Universitário - UNIFAAT
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