
 
EDITAL Nº 28/2020 

 
PROCESSO SELETIVO PARA OS CURSOS DE 

DIREITO E PEDAGOGIA – 2020.2 
 

O Reitor do CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JUAZEIRO DO NORTE – UNIJUAZEIRO, no uso de suas               

atribuições regimentais, torna público, para conhecimento dos interessados, que estão abertas as            

inscrições para o Processo Seletivo para os cursos de Direito e Pedagogia – 2020.2. 

 
 

01. DAS INSCRIÇÕES 
 
1.1 – As inscrições para o PROCESSO SELETIVO deverão ser realizadas de 17 de agosto a 05 de                 

setembro de 2020.  

1.2 – Para ingresso como graduado, o candidato deverá encaminhar por e-mail           

(secretariageral@unijuazeiro.edu.br) os documentos originais necessários digitalizados, ou       

comparecer à Central de Atendimento ao Aluno, de segunda a sexta, no horário das  8h às 14h. 

1.3 – Documentação para admissão como graduado: 

● Histórico escolar devidamente chancelado, carimbado e assinado pela Instituição de Ensino           

Superior de origem; 

● Diploma de Graduação: bacharelado, licenciatura ou tecnológico; 

● Ementa das disciplinas cursadas; 

● Cédula de Identidade; 

1.4 – Para ingresso no curso de Pedagogia, o candidato deverá optar pelo VESTIBULAR VIRTUAL              

AGENDADO ou pelo ingresso através da nota do ENEM. 

1.5 – Para ingresso através do VESTIBULAR VIRTUAL AGENDADO, o candidato fará uma inscrição no              

site www.unijuazeiro.edu.br, sendo responsável pelas informações prestadas no ato da inscrição e            

alterações posteriores. As provas serão on-line (uma prova objetiva e uma prova de redação).  

1.6 – Para ingresso através da nota do ENEM, utilizar-se-ão os resultados do ENEM (Exame Nacional               

do Ensino Médio) realizado de 2010 a 2019, estando o candidato impedido da realização das provas                

virtuais (objetiva e de redação).  

 
 
 



02. DA SELEÇÃO 
 
2.1 O ingresso como graduado será feito a partir da análise do Histórico Escolar, tendo preferência o                

aluno que tiver obtido as melhores notas. Caso haja empate no percentual de pontos adquiridos nas                

notas, terá preferência o aluno com maior idade. 

 

2.2 Ingresso através da nota do ENEM, destinado aos candidatos que tenham realizado o Exame              

Nacional do Ensino Médio (ENEM), cujos requisitos para efeito de classificação sejam os seguintes:  

● Ter o candidato atingido o resultado de, no mínimo, 30% (trinta por cento) na parte objetiva do                 

ENEM.  

● Ter o candidato atingido o resultado de, no mínimo, 40% (quarenta por cento) na prova de                

redação do ENEM.  

● O candidato deverá se inscrever no Processo Seletivo 2020.2 – ENEM disponibilizado no site              

www.unijuazeiro.edu.br, preencher seus dados e informar o número de inscrição e o ano em que               

realizou a prova do ENEM para submissão da nota, além do curso superior que deseja ingressar. 

● Em até dois dias úteis, o candidato receberá um retorno da UNIJUAZEIRO com informações              

sobre a validação da sua inscrição. As notas serão fornecidas pelo INEP (Instituto Nacional de               

Estudos e Pesquisa – Aluízio Teixeira) de acordo com informações fornecidas pelo aluno. 

● O candidato que tiver notas que atendam aos requisitos acima e com os dados validados estará                

em situação de pré-matrícula no curso pretendido, sendo necessário envio da documentação em             

formato digital para efetivação da matrícula. Entre em contato com o e-mail            

vestibular@unijuazeiro.edu.br para confirmar sua matrícula. 

● A solicitação de ingresso através da nota do ENEM será gratuita.  

● Obedecendo ao disposto no inciso II do artigo 44 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996                   

(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), a solicitação de Ingresso através da nota do                

ENEM está aberta a candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou estudos equivalentes.  

● O Centro Universitário de Juazeiro do Norte - UNIJUAZEIRO não se responsabiliza por             

solicitações não recebidas por motivo de ordem técnica, falhas de comunicação,           

congestionamento das linhas de comunicação, falta de energia elétrica, bem como outros fatores             

que impossibilitem a transferência dos dados.  

● Em hipótese alguma será admitida a realização de provas on-line (objetiva e de redação),              

próprias do PROCESSO SELETIVO VIRTUAL AGENDADO, ao candidato que tenha solicitado           

ingresso através da nota do ENEM.  

 

2.3 Do Processo Seletivo Virtual Agendado 

● Obedecendo ao disposto no inciso II do artigo 44 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996                   

(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), o Processo Seletivo Virtual Agendado 2020              

estará aberto a candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou estudos equivalentes.  

● O processo de inscrição terá início às 00h do dia 17 de agosto de 2020 e permanecerá aberto até                   

às 23h59min do dia 05 de setembro de 2020.  

● As inscrições serão realizadas exclusivamente via internet, em link disponível no site            

www.unijuazeiro.edu.br.  

● A partir do dia da inscrição, o candidato tem um prazo de 24 horas para receber o código para a                    

realização da prova on-line (objetiva e redação). O candidato poderá realizá-las a qualquer             

 



momento do dia durante o horário das 00h às 23h59min.  

● É de livre escolha e responsabilidade do candidato o acesso ao sistema para a realização das                

provas on-line.  

● O candidato disporá de 03 (três) horas para a realização das provas.  

● A inscrição no PROCESSO VIRTUAL AGENDADO será gratuita.  

● O Centro Universitário de Juazeiro do Norte - FJN não se responsabiliza por solicitações de               

inscrições não recebidas por motivo de ordem técnica, falhas de comunicação, congestionamento            

das linhas de comunicação, falta de energia elétrica, bem como outros fatores que impossibilitem              

a transferência de dados. 

● As provas do PROCESSO VIRTUAL AGENDADO consistirão de uma única etapa, com uma Prova              

Objetiva de Conhecimentos Gerais, valendo 100 (cem) pontos e uma prova de Redação em              

Língua Portuguesa, valendo 100 (cem) pontos.  

● As provas de Conhecimentos Gerais e de Redação serão realizadas on-line. O candidato poderá              

realizá-las das 0h do dia escolhido até às 23h59min do mesmo dia.  

● O candidato disporá de um período de 120 (cento e vinte) minutos para realização da Prova de                 

Redação e de 60 (sessenta) minutos para realização da Prova de Conhecimento Gerais.  

● A partir do início da prova, na plataforma de vestibular, o candidato terá sua tela bloqueada para                 

quaisquer outras atividades. Ficando comprometido a finalizar a avaliação (clicando em concluir)            

para poder acessar sua tela (celular, computador, notebook, tablet, etc.). 

 

● Caso a tela de prova seja fechada, ao retornar ao ambiente de prova, o candidato disporá somente                 

do tempo restante para completar o tempo de prova (exemplo: se a tela da prova de redação é                  

fechada com 30 minutos de prova, ao retornar o candidato terá somente mais 90 minutos de                

prova).  

 

● Na hipótese do fechamento da tela, no momento da resolução da prova, o candidato deverá entrar                

em contato com a Comissão do Vestibular através do e-mail vestibular@unijuazeiro.edu.br           

informando acerca da referida situação.  

 

● A prova objetiva será composta por 25 (vinte e cinco) questões objetivas de múltipla escolha, cada                

uma com cinco alternativas e uma única resposta correta, valendo 4 (quatro) pontos cada questão.  

● As disciplinas e os conteúdos das provas foram organizados conforme as disposições a seguir:  

Língua Portuguesa: as questões serão em número de 10 (dez) e versarão sobre: Gramática:              

Conhecimento das estruturas da língua e sua utilização como instrumento prático da comunicação             

formal.  

Literatura: Compreensão da literatura como arte e como revelação do contexto sociocultural em             

que se insere a obra literária.  

Interpretação de Texto: Compreensão das ideias de um texto percebendo o que se diz nas               

entrelinhas, e em linguagem múltipla.  

 



Matemática: as questões serão em número de 10 (dez) e versarão sobre: Compreensão dos              

conteúdos de matemática do Ensino Médio como instrumentos essenciais para a resolução de             

problemas do cotidiano, dando ênfase ao raciocínio lógico-dedutivo; uso da álgebra como            

linguagem representativa de situações-problema, bem como fazer uso de suas ferramentas na            

resolução de modelos matemáticos; compreensão da geometria como representação do mundo           

físico, utilizando-a na construção de formas geométricas e cálculo de medições.  

 

Conhecimentos Gerais: as questões serão em número de 05 (cinco) e versarão sobre:  

História: Interpretação da história como ciência social construída a partir do pensamento ocidental             

fundamentado no mundo clássico greco-romano; compreensão do desenvolvimento do homem          

como um ser social, produto de sua história e responsável pela evolução das diversas civilizações               

em seu espaço e tempo;  

Geografia: Análise do mundo geográfico tendo como princípio a interação entre o homem e o seu                

meio, buscando compreender a relação espaço-tempo a partir das transformações produzidas de            

forma natural ou definidas pela ação do homem ao longo da evolução da Terra.  

 

● O candidato disporá de um tema de redação, que será sorteado aleatoriamente, o qual ele deve                

discorrer sobre o assunto de acordo com o comando da questão. Somente será disponibilizada ao               

candidato uma única folha virtual de redação.  

 

● O campo do texto destinado ao preenchimento da redação não permite que sejam utilizados os               

comandos CTRL+C e CTRL+V.  

 

● Com relação à prova de Conhecimentos Gerais, ao lado de cada questão (no canto superior               

direito) existe um campo destinado à inserção de observações relacionadas a ela, que, caso o               

candidato julgar pertinente, poderá inseri-las. As observações serão posteriormente analisadas          

pela Comissão do Vestibular.  

● Será de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos de marcações feitas            

incorretamente na prova. Serão consideradas marcações incorretas as que estiverem em           

desacordo com este EDITAL.  

● Após o término do tempo previsto para conclusão da prova, o sistema guardará as respostas               

informadas pelo candidato. Caso o candidato não tenha marcado nenhuma questão ou deixado             

alguma em branco, o sistema entenderá como não respondida e não computará a pontuação              

dessas questões.  

● As questões da prova de conhecimentos gerais serão de múltipla escolha, com 5 (cinco) opções,               

das quais apenas uma será verdadeira, sendo elaboradas de acordo com os programas do Ensino               

Médio e com os parâmetros curriculares nacionais vigentes, priorizando situações em que as             

capacidades de raciocínio, de pensamento crítico e de análise se sobreponham a conteúdos que              

envolvam simples memorização.  

 



● O valor da prova de Redação será de 100 (cem) pontos e, no seu julgamento, serão considerados                 

os aspectos textuais e formais da norma culta da Língua Portuguesa.  

● A prova de Redação em Língua Portuguesa constará da produção de um texto de, no mínimo,                

2.000 (dois mil) caracteres incluindo espaços (Exemplo: Centro Universitário de Juazeiro do Norte             

correspondem a 41 caracteres), que correspondem a 30 linhas de acordo com as instruções nela               

indicadas.  

●  A soma dos pontos obtidos nas provas objetiva e de redação será o escore total do candidato.  

● Considerar-se-á eliminado o candidato que obtiver um escore total inferior a 70 pontos.  

● Considerar-se-á eliminado o candidato que zerar uma das duas provas (objetiva ou redação). 

03. CURSOS OFERECIDOS 
As inscrições se destinarão ao preenchimento das vagas nos seguintes cursos:  

CURSO VAGAS MENSALIDADE 

Direito (2ª Graduação) 50 R$ 1.230,07 

Pedagogia (2ª Graduação) 50 R$ 350,00 

Pedagogia  50 R$ 350,00 

 

 

04. DA DIVULGAÇÃO 
 

O resultado dos classificados será enviado para o email do candidato. 

 
05. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
5.1 O candidato, ao encaminhar sua documentação, declara-se ciente e de acordo com todas as normas                

e critérios desta seleção, aceitando as decisões que possam ser tomadas pelo Reitor da instituição. 

5.2 O presente Edital tem validade para inscrições e matrículas referentes ao 2º semestre letivo de                
2020. 
 
5.3 Os casos omissos serão resolvidos pela Reitoria do CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JUAZEIRO DO              
NORTE - UNIJUAZEIRO. 
 

 
Juazeiro do Norte - CE, em 17 de agosto de 2020. 

 

 


