UNIFOR 2019.2
UNIVERSIDADE DE FORTALEZA
MEDICINA (100) – ENFERMAGEM (110)

CURSOS

08/04 a 15/05/2019
www.unifor.br/estudenaunifor

INSCRIÇÃO

PERÍODO
LOCAL

Curso de Medicina
TAXA

Cursos de Graduação – Bach. (Exceto Medicina):
Cursos de Graduação – Superiores de Tecnologia:
ENEM para Cursos de Graduação (exceto Medicina)

PROVAS

Medicina e demais cursos de Bacharelado

19/05/2019







Matemática e suas Tecnologias (15 questões);
Ciências da Natureza e suas Tecnologias (15 questões);
Ciências Humanas e suas Tecnologias (10 questões);
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (20 questões);
Redação em Língua Portuguesa (200 pontos).

R$ 200,00
R$ 100,00
R$100,00
R$ 50,00
R$
50,00
Isento
Isento
HORÁRIO

Das
08h às 12h30

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES


O candidato inscrito para seleção na modalidade prova deverá acessar o site
http://www.unifor.br/estudenaunifor ou o aplicativo “Estude na Unifor” na sexta-feira anterior à
data de aplicação da prova a partir das 17h, e acessar o seu Comprovante Definitivo de Inscrição,
documento indispensável para a localização da sala onde prestará exame. Caso o candidato não
obtenha a confirmação de sua inscrição ao acessar referido site ou aplicativo no prazo acima
indicado, deverá comparecer à prova com antecedência mínima de uma hora, portando o
comprovante de pagamento da taxa de inscrição em mãos, e apresentar-se à Coordenação Geral
do Processo Seletivo para confirmação manual de sua inscrição, condição indispensável para sua
alocação em sala e realização da prova;



No dia da prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, para acesso à sala onde realizará a
prova: apresentar o original de documento de identidade, que permita a identificação do
candidato por meio da assinatura e da fotografia; apresentar o original, e entregar uma fotocópia
legível, do certificado de conclusão do ensino médio ou de curso equivalente, ou entregar
declaração (via original) que comprove estar cursando o último semestre do ensino médio ou
equivalente, devendo, nestes casos, apresentar o certificado de conclusão no ato da matrícula;
CLIQUE AQUI para acessar o site do concurso.



DAV ALDEOTA: 3486-9068/9057 – DAV CENTRO: 3464-7747/7794 – DAV SOBRAL: (88) 3677-8016 - DAV SEIS BOCAS: 3064-2867

