
1 

 

       

 

RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 71 - PROCESSO SELETIVO DO UNIPTAN (EXCETO MEDICINA) 
 
A reitora do UNIPTAN - Centro Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves, situado na Av. Leite De Castro, 
Nº 1.101 - Bairro Das Fábricas - Cidade De São João Del-Rei (MG), torna público que, em conformidade com a legislação 
institucional e disposições vigentes, a primeira RETIFICAÇÃO ao Edital nº 71, ao Processo Seletivo do 1º semestre para 
os cursos de graduação exceto Medicina, de acordo com as normas definidas por este instrumento para o ingresso no 
1º semestre letivo de 2021, operando a alteração dos itens abaixo indicados: 
 

 3. DA SELEÇÃO  
 

3.1. O candidato poderá ingressar em um dos cursos do UNIPTAN através de três processos diferenciados, que o mesmo 
deverá escolher no ato da inscrição: 

Onde se lê: 
 

a) Processo seletivo ENEM: Se dará pela utilização da nota do ENEM de 2016, 2017, 2018 e 2019, optando por esse 
processo, o candidato deverá informar o número de inscrição e o ano do ENEM que deseja utilizar a nota no momento 
da realização da sua inscrição, a qual será posteriormente confirmada pela Instituição no sistema do MEC; 
b) Processo seletivo online: Composto pela realização de prova escrita (redação), cujos detalhes seguem abaixo. 
c) Transferência externa e portador de diploma: Utilizaremos seu histórico escolar para fins de avaliação em conjunto 
com o diploma de graduação ou seu comprovante de trancamento em outra IES, com os devidos comprovantes 
dispostos nos itens 6.2.2 e 6.2.3, deste Edital.  
d) Reabertura: Através da análise de vínculo anterior do candidato com a instituição informaremos a possibilidade de 
retorno juntamente com a matriz curricular que se encaixa após análise da coordenação de curso. 
3.2. O Processo Seletivo (Vestibular) UNIPTAN – 1º semestre de 2021 é classificatório e realizar-se-á em uma única etapa 
de avaliação. 
3.3. Estrutura da prova do item 3.1, alínea ‘’B’’. 
3.3.1. As provas do Processo Seletivo serão realizadas através de plataforma on-line, conforme condições abaixo 
especificadas:  
a) Após a realização da inscrição, no prazo descrito no Cronograma Geral, o candidato será cadastrado no portal onde 
realizará a prova e receberá via e-mail um link de acesso ao portal e um login e senha;  
b) O candidato terá até 03 (três) dias corridos, contados após a inscrição, para realizar a prova, de acordo com as 
recomendações que receberá no ato do acesso ao Portal;  
c) As provas do Processo Seletivo serão realizadas em etapa única e abordarão conhecimentos através de uma Redação;  
d) A prova será composta exclusivamente de redação com sorteio do tema para o candidato dissertar a respeito de tal, 
no ato do acesso, para garantir a lisura do processo. 
 
Leia-se: 
 
a) Processo seletivo ENEM: Se dará pela utilização da nota do ENEM de 2016, 2017, 2018 e 2019, optando por esse 
processo, o candidato deverá informar o número de inscrição e o ano do ENEM que deseja utilizar a nota no momento 
da realização da sua inscrição, a qual será posteriormente confirmada pela Instituição no sistema do MEC; 
b) Processo seletivo online: Composto pela realização de prova escrita (questões + redação), cujos detalhes seguem 
abaixo. 
c) Transferência externa e portador de diploma: Utilizaremos seu histórico escolar para fins de avaliação em conjunto 
com o diploma de graduação ou seu comprovante de trancamento em outra IES, com os devidos comprovantes 
dispostos nos itens 6.2.2 e 6.2.3, deste Edital.  
d) Reabertura: Através da análise de vínculo anterior do candidato com a instituição informaremos a possibilidade de 
retorno juntamente com a matriz curricular que se encaixa após análise da coordenação de curso. 
3.2. O Processo Seletivo (Vestibular) UNIPTAN – 1º semestre de 2021 é classificatório e realizar-se-á em uma única 
etapa de avaliação. 
3.3. Estrutura da prova do item 3.1, alínea ‘’B’’. 
3.3.1. As provas do Processo Seletivo serão realizadas através de plataforma on-line, conforme condições abaixo 
especificadas:  
a) Após a realização da inscrição, no prazo descrito no Cronograma Geral, o candidato será cadastrado no portal onde 
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realizará a prova e receberá via e-mail um link de acesso ao portal e um login e senha;  
b) O candidato terá até 01 (um) dia corrido, contado após a inscrição, para realizar a prova, de acordo com as 
recomendações que receberá no ato do acesso ao Portal;  
c) As provas do Processo Seletivo serão realizadas em etapa única e abordarão conhecimentos através de prova 
objetiva e uma Redação;  
d) A Prova múltipla escolha versará sobre os conteúdos especificados no Quadro 1 – Prova Objetiva conterá vinte e 
cinco (25) questões de múltipla escolha, sendo apenas uma (01) alternativa correta, totalizando cinquenta (50) pontos. 
e) A prova de Redação valerá 50 pontos a serem somados aos 50 pontos da prova objetiva totalizando 100 pontos a 
somatória de ambas as modalidades e com isso o processo como um todo. 
 

QUADRO 1 – PROVA OBJETIVA 
 

CURSO DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
VALOR DE CADA 

QUESTÃO (PONTOS) 

 
 
 
 
 
 
 

EXCETO 
MEDICINA 

Biologia 3 2 

Física 3 2 

Química 3 2 

Geografia  3 2 

História 3 2 

   Língua Portuguesa e  Literatura                5                        2 

Matemática 5 2 

Redação  50 

TOTAL 25 100 pontos 

 
 

 
 4. DA CLASSIFICAÇÃO, ELIMINAÇÃO E DESEMPATE  

 
4.1. Na apuração dos resultados dos Processos Seletivos, será eliminado o candidato que apresentar: 
 
Onde se lê: 
 
a) Processo seletivo ENEM: Resultado inferior à 200 pontos no ENEM, conforme fórmula abaixo: 
Nota do processo seletivo = (CNx3 + CHx1 + LCx2,5 + Mtx1 + Redx2,5) / 10 
b) Processo seletivo online: Resultado inferior à 30 pontos na Redação ou constatação de plágio; 
c) Transferência externa e portador de diploma: Documentos que não estejam em conformidade com este edital. 
d) Reabertura: A não existência de vínculo anterior com a instituição. 
4.2. A classificação final será determinada pela ordem decrescente do somatório do total de pontos obtidos pelo 
candidato na avaliação, até o limite das vagas oferecidas para o curso. 
4.3. Ocorrendo empate na última colocação, será classificado o candidato com maior idade. 
4.4. Em nenhuma hipótese será concedida revisão de prova ou acatado recurso contra a classificação. 
 
 
Leia-se: 
 
a) Processo seletivo ENEM: Resultado inferior à 200 pontos no ENEM, conforme fórmula abaixo: 
Nota do processo seletivo = (CNx3 + CHx1 + LCx2,5 + Mtx1 + Redx2,5) / 10 
b) Processo seletivo online: Resultado inferior a 10% (dez por cento) da pontuação máxima atribuída à Prova de 
Redação. 
c) Transferência externa e portador de diploma: Documentos que não estejam em conformidade com este edital. 
d) Reabertura: A não existência de vínculo anterior com a instituição. 
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4.2. A classificação final será determinada pela ordem decrescente do somatório do total de pontos obtidos pelo 
candidato na avaliação, até o limite das vagas oferecidas para o curso. 
4.3. Ocorrendo empate na última colocação, será classificado o candidato com maior idade. 
4.4. Em nenhuma hipótese será concedida revisão de prova ou acatado recurso contra a classificação 
 
 

 5. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  
 

ONDE SE LÊ:  
 
5.1. A divulgação final dos resultados do Processo Seletivo – 1º Semestre de 2021 será feita:  
a) Processo seletivo ENEM: Até uma semana após a inscrição no processo seletivo;  
b) Processo seletivo online: Até 3 (três) dias úteis após a realização da redação, através da página de 
acompanhamento do candidato clicando aqui, em seguida clicar em entrar e inserir o CPF e data de nascimento; 
 
LEIA-SE: 
 
5.1. A divulgação final dos resultados do Processo Seletivo – 1º Semestre de 2021 será feita:  
a) Processo seletivo ENEM: Até uma semana após a inscrição no processo seletivo;  
b) Processo seletivo online: Até 3 (três) dias úteis após a realização da redação e prova objetiva, através da página 
de acompanhamento do candidato clicando aqui, em seguida clicar em entrar e inserir o CPF e data de nascimento; 
 
 

 
Permanecem inalterados os demais itens, subitens, alíneas, anexo e dispositivos não citados nesta retificação. 
 
Incorporar-se-ão ao Edital nº 71, para todos os efeitos, Cronograma Geral, Programas, e quaisquer adendos, 
retificações e editais complementares que vierem a ser publicados pelo Centro Universitário Presidente Tancredo de 
Almeida Neves - UNIPTAN. 

 
 

São João del-Rei (MG), 18 de janeiro de 2021. 
 
 

 
 
 

Profª Dra. Maria Tereza Gomes de Almeida Lima 
Reitora 


