UNICAP 2017.2
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO

PROVAS

INSCRIÇÃO

CURSOS/VAGAS

MEDICINA - DIREITO - FISIOTERAPIA

PERÍODO

30/05 a 25/06/2017

LOCAL

www.unicap.br

TAXA

09/07/2017

R$ 130,00
Data limite para pagamento do boleto de inscrição, na rede bancária no horário
bancário. Na Tesouraria da Universidade, só até às 16h, para os candidatos de Escola Pública.

Português, Redação, Língua Estrangeira (Inglês,
Francês ou Espanhol), História, Geografia, Matemática, Física,
Química e Biologia.
Obs.: a prova de cada disciplina consta de 05 (cinco) questões, com nota de zero a cem

HORÁRIO
Das 08h às 13h30
(horário local)

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
 O candidato, para concorrer a uma das vagas oferecidas no curso de seu interesse, deverá
fazer as 08 (oito) provas objetivas e mais a redação, podendo, se assim desejar, usar a nota
da redação do ENEM 2015 ou 2016. A opção de usar a nota da redação do ENEM deverá ser
indicada no ato do preenchimento da ficha de inscrição, no site;
 se o candidato não indicar o número de sua inscrição no ENEM 2015 ou 2016, que vai usar,
na ficha de inscrição, subentende-se que ele irá fazer o Vestibular completo da UNICAP
(provas objetivas e redação); se indicar o número de inscrição errado, fica entendido,
também, que ele irá fazer o Vestibular completo; se digitar o número de inscrição no ENEM e
não informar que deseja usar a nota da redação no Processo Seletivo, subentende-se
igualmente que ele irá fazer o Vestibular completo (oito provas objetivas mais a redação);
 05-07 a 07-07-2017 – Disponibilização dos cartões de identificação na Internet. Correção de
erros no cartão, na sede da COAVE, das 08h30 às 11h30 ou das 13h30 às 19h. (Só neste
período);
 Até 17-07-2017 - Divulgação dos classificados no Processo Seletivo, na mônita da Pró-reitoria
Acadêmica, no térreo do bloco G, Rua do Príncipe 526, Boa Vista e no site
www.unicap.br/vestibular;
 19-07-2017 - Primeira Matrícula, manhã e tarde, no campus da Universidade, tabela 09 do
Manual do Candidato, no site da Universidade, www.unicap.br/vestibular;
 CLIQUE AQUI para acessar o site do vestibular.
DAV ALDEOTA: 3486-9068/9057 – DAV CENTRO: 3464-7747/7811/7855 – DAV SOBRAL: (88) 3677-8016 - DAV SEIS BOCAS: 3064-2867

