
 

O Diretor Geral do CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR - UNIREDENTOR, situado à Rodovia 

BR 356, n. 25, Presidente Costa e Silva, Itaperuna/RJ, CEP 28.300-000, torna público 

que, em conformidade com a legislação institucional e disposições vigentes, a presente ERRATA 

ao Edital nº 08 do Processo Seletivo para o curso de medicina , operando as seguintes alterações 

a seguir expostas: 

 

 

Onde se lê: 

 

3.4.6.3. Além dos critérios estabelecidos neste Edital para realização da prova, o candidato 

deverá possuir no ato da aplicação da avaliação:  

a) O computador desktop ou notebook, que opere com sistema operacional Windows 7 ou 

superior, dotado de câmera e microfone em pleno funcionamento, conectado à internet, 

preferencialmente via cabo, com configuração de teclado Português (ABNT ou ABNT 2) e 

disponibilidade mínima de 500mb de RAM livre para execução;  

b) O sistema admite, APENAS, o uso de navegador FIREFOX versão 52 (ou posterior), ou 

CHROME versão 63 (ou superior);  

c) Será solicitado ao candidato a instalação do software específico (navegador seguro) para 

realização da prova e, a não utilização, quando obrigatória, gera a desclassificação no 

processo seletivo. O Mettl Secure Browser (MSB) é um navegador de bloqueio baseado na 

web que converte qualquer sistema em uma estação de trabalho segura. Ele não permite 

que você saia da janela de teste, antes que o teste seja concluído. Portanto, se o Candidato 

utilizar o recurso de ALT+TAB ou qualquer funcionalidade de abertura de outro software 

durante a prova, esta será bloqueada. Além disso, o Mettl Secure Browser (MSB) também 

bloqueia a prova de candidatos que tentarem fazer a conexão de uma segunda tela ao 

computador (Multiple Screen Detector). O Mettl Secure Browser (MSB) também restringe a 

abertura de qualquer site não autorizado ou acesso a qualquer software/aplicativos de 

terceiros. O Mettl Secure Browser (MSB) também fecha todos os aplicativos ativos, como 

outros navegadores e ferramentas de trapaça. Ocorrendo quaisquer das situações aqui 

descritas, o Mettl Secure Browser (MSB) realizará o bloqueio automático da prova com a 

desclassificação do Candidato.  

d) O sistema não opera em ambiente MAC, apenas em ambiente WINDOWS 7 ou superior; 

e) A câmera e o microfone devem estar descobertos e captando claramente imagem do 

candidato inscrito e o som ambiente durante a realização do exame. Softwares como 

antivírus e firewall, que impeçam o acesso exclusivo do navegador seguro ao computador, 

deverão ser desativados no período de realização da prova, a fim de evitar problemas de 

compatibilidade entre o navegador seguro e o software do equipamento do candidato. 
 
Leia-se: 
 
3.4.6.3. Além dos critérios estabelecidos neste Edital para realização da prova, o candidato 

deverá possuir no ato da aplicação da avaliação:  

a) O computador desktop ou notebook, que opere com sistema operacional WINDOWS 10 

ou superior, dotado de câmera e microfone em pleno funcionamento, conectado à internet, 

preferencialmente via cabo, com configuração de teclado Português (ABNT ou ABNT 2) e 

disponibilidade mínima de 500mb de RAM livre para execução;  

ERRATA 21/12/2021 AO EDITAL Nº 08 – PROCESSO SELETIVO DO CURSO DE MEDICINA 

DAS INSCRIÇÕES  



 

b) O sistema admite, APENAS, o uso de navegador FIREFOX versão 52 (ou posterior), ou 

CHROME versão 63 (ou superior);  

c) Será solicitado ao candidato a instalação do software específico (navegador seguro) para 

realização da prova e, a não utilização, quando obrigatória, gera a desclassificação no 

processo seletivo. O Mettl Secure Browser (MSB) é um navegador de bloqueio baseado na 

web que converte qualquer sistema em uma estação de trabalho segura. Ele não permite 

que você saia da janela de teste, antes que o teste seja concluído. Portanto, se o Candidato 

utilizar o recurso de ALT+TAB ou qualquer funcionalidade de abertura de outro software 

durante a prova, esta será bloqueada. Além disso, o Mettl Secure Browser (MSB) também 

bloqueia a prova de candidatos que tentarem fazer a conexão de uma segunda tela ao 

computador (Multiple Screen Detector). O Mettl Secure Browser (MSB) também restringe a 

abertura de qualquer site não autorizado ou acesso a qualquer software/aplicativos de 

terceiros. O Mettl Secure Browser (MSB) também fecha todos os aplicativos ativos, como 

outros navegadores e ferramentas de trapaça. Ocorrendo quaisquer das situações aqui 

descritas, o Mettl Secure Browser (MSB) realizará o bloqueio automático da prova com a 

desclassificação do Candidato.  

d) O sistema não opera em ambiente MAC, apenas em ambiente WINDOWS 10 ou superior; 

e) A câmera e o microfone devem estar descobertos e captando claramente imagem do 

candidato inscrito e o som ambiente durante a realização do exame. Softwares como 

antivírus e firewall, que impeçam o acesso exclusivo do navegador seguro ao computador, 

deverão ser desativados no período de realização da prova, a fim de evitar problemas de 

compatibilidade entre o navegador seguro e o software do equipamento do candidato. 
 

 

 

 

 

Onde se lê: 

 

11.1. A matrícula será realizada de forma virtual, através do portal de matricula online, onde 

será possível realizar o envio dos documentos no ato da matricula conforme passo a passo 

do processo de matricula online a ser publicado, devendo o candidato, no retorno das 

atividades presenciais, apresentar todos os documentos aqui descritos, originais para 

conferência (confere com original) na Secretaria Acadêmica, em prazo a ser informado pelo 

setor.  

DATAS:  

a) A partir de 12/01/2022 a 27/01/022 – modalidade ENEM;  

b) A partir de 21/01/2022 a 04/02/2022– modalidade vestibular on-line. 
 

 

Leia-se: 
 

11.1. A matrícula será realizada de forma virtual, através do portal de matricula online, onde 

será possível realizar o envio dos documentos no ato da matricula conforme passo a passo 

do processo de matricula online a ser publicado, devendo o candidato, no retorno das 

atividades presenciais, apresentar todos os documentos aqui descritos, originais para 

conferência (confere com original) na Secretaria Acadêmica, em prazo a ser informado pelo 

setor.  

DATAS:  

a) A partir de 12/01/2022 – modalidade ENEM;  

DAS MATRÍCULAS 



 

b) A partir de 21/01/2022 – modalidade vestibular on-line. 
 

 

 

Onde se lê: 

 

 

ENEM  

Inscrições 01/11/2021 à 03/01/2022  

Homologação das inscrições 05/01/2022  

Prazo recursal contra divulgação da lista de candidatos 06/01/2022 (até as 14:00 horas) 

Divulgação da lista final de candidatos 07/01/2022  

Divulgação de resultado 11/01/2022  

Matrícula 12/01/2022 a 27/01/022 
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ENEM  

Inscrições 01/11/2021 à 03/01/2022  

Homologação das inscrições 05/01/2022  

Prazo recursal contra divulgação da lista de candidatos 06/01/2022 (até as 14:00 horas) 

Divulgação da lista final de candidatos 07/01/2022  

Divulgação de resultado 11/01/2022  

Matrícula a partir de 12/01/2022  

 

Onde se lê: 

 

VESTIBULAR ON-LINE  

Inscrições 01/11/2021 à 10/01/2022  

Homologação das inscrições 12/01/2022  

Prazo recursal contra divulgação da lista de homologação 13/01/2022 (até as 14:00 horas) 

Divulgação da lista final de candidatos 14/01/2022  

Realização da prova 16/01/2022  

Divulgação do gabarito 16/01/2022  

Prazo de recurso das questões 17/01/2022 (até as 14:00 horas)  

Divulgação do resultado preliminar 18/01/2022  

Prazo de recurso do resultado preliminar 19/01/2022  

Divulgação de resultado definitivo 20/01/2022  

Matrícula 21/01/2022 a 04/02/2022 

 

Leia-se: 
 

VESTIBULAR ON-LINE  

Inscrições 01/11/2021 à 10/01/2022  

Homologação das inscrições 12/01/2022  

Prazo recursal contra divulgação da lista de homologação 13/01/2022 (até as 14:00 horas) 

Divulgação da lista final de candidatos 14/01/2022  

Realização da prova 16/01/2022  

Divulgação do gabarito 16/01/2022  

ANEXO  A 



 

Prazo de recurso das questões 17/01/2022 (até as 14:00 horas)  

Divulgação do resultado preliminar 18/01/2022  

Prazo de recurso do resultado preliminar 19/01/2022  

Divulgação de resultado definitivo 20/01/2022  

Matrícula a partir de 21/01/2022  

 

 

 

 

Itaperuna/RJ, 21 de novembro de 2021. 

UNIREDENTOR 

MÁRCIA MEDEIROS MOTA 

REITORA 


