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EDITAL DO PROCESSO SELETIVO UNESC– 2020/2 
PARA CURSOS DE GRADUAÇÃO NA MODALIDADE PRESENCIAL  

E A DISTÂNCIA (EAD) 
 
 
Estabelece normas e critérios do processo seletivo para ingresso 
nos Cursos de Graduação do UNESC – Câmpus/polos 
Colatina/ES e Serra/ES, na modalidade presencial e a distância 
(EaD), exceto para o curso de Medicina, conforme especificação 
do Edital. 

 
1 Das Disposições Preliminares 

1.1 O UNESC - Centro Universitário do Espírito Santo, nos termos das normas e legislação 
vigentes, torna público que as inscrições do Processo Seletivo 2020/2, para ingresso nos cursos 
de graduação do UNESC – Câmpus Colatina/ES e Serra/ES, especificados neste Edital, estarão 
abertas no período de 22 de junho a 17 de julho de 2020, para preenchimento das respectivas 
vagas, no segundo semestre do ano letivo de 2020. 

1.2 A inscrição do candidato neste processo seletivo implica o conhecimento prévio deste Edital e 
a aceitação e sujeição a todas as normas regulamentadoras e condições do concurso, bem como 
a qualquer outro ato administrativo que o suplemente, modifique ou interprete, em relação aos 
quais não poderá alegar desconhecimento. 

1.3 Podem se inscrever no processo seletivo os interessados que estão cursando o ensino médio ou 
equivalente e que comprovarem a conclusão dessa etapa na data da matrícula ou que já 
possuírem o certificado de conclusão desse nível de ensino, obtido por via regular ou da 
suplência, conforme Portaria nº 391/MEC, de 07 de fevereiro de 2002. 

 
2 Dos Cursos, atos legais, turno e vagas 

2.1 Cursos, atos legais, turno e vagas para o câmpus de Colatina/ES, na modalidade presencial, 
estando o regime de aulas sujeito às determinações do Poder Público em relação a aulas 
presenciais e/ou remotas. 

 

Cursos na modalidade presencial Turno, Vagas, Turmas e 
Períodos 

Administração 
Reconhecido pelas Portarias nº 1.070/MEC, de 12/07/1999, e nº 1.853/MEC, 
de 14/07/2003 e renovado pela Portaria Nº 265, de 03/04/2017. D.O.U. de 
04/04/2017. 

NOTURNO - 50 vagas 
(01 turma - 08 períodos) 

Arquitetura e Urbanismo 
Reconhecido pela Portaria nº 91/MEC de 02/02/2018. D.O.U de 05/02/2018 

NOTURNO - 50 vagas 
(01 turma - 10 períodos) 

Ciências Contábeis 
Reconhecido pela Portaria nº 1.852/MEC, de 14/07/2003, e renovado pela 
Portaria Nº 265, de 03/04/2017. D.O.U. de 04/04/2017. 

NOTURNO - 50 vagas 
(01 turma - 08 períodos) 

Direito 
Reconhecido pelo Decreto nº 70.565, de 18/05/1972, e renovado pela Portaria 
Nº 420, de 08/05/2017. D.O.U. de 10/05/2017. 

NOTURNO -50 vagas 
(01 turma - 10 períodos) 

Educação Física – Bacharelado 
Reconhecido pela Portaria nº 268/MEC, de 03/03/2009 D.O.U de 04/03/2009, 
e renovado pela Portaria nº 134/MEC, de 01/03/2018. D.O.U. de 02/03/2018. 

NOTURNO – 50 vagas 
(01 turma - 08 períodos) 

Enfermagem 
Reconhecido pela Portaria nº 3.799/MEC, de 17/11/2004, e renovado pela 
Portaria nº 657/MEC, de 28/09/2018. D.O.U. de 01/10/2018. 

NOTURNO - 50 vagas 
(01 turma - 10 períodos) 
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Engenharia Civil 
Reconhecido pela Portaria nº 1027/MEC, de 17/12/2015. D.O.U. de 
18/12/2015, e renovado pela Portaria nº 914/MEC, de 27/12/2018. D.O.U. de 
28/12/2018. 

NOTURNO - 50 vagas 
(01 turma - 10 períodos) 

Engenharia Mecânica 
Reconhecido pela Portaria nº 492/MEC, de 29/06/2015. D.O.U. de 30/06/2015, 
e renovado pela Portaria nº 914/MEC, de 27/12/2018. D.O.U. de 28/12/2018. 

NOTURNO - 50 vagas 
(01 turma - 10 períodos) 

Farmácia 
Reconhecido pela Portaria nº 3.799/MEC, de 17/11/2004, e renovado pela 
Portaria nº 820/MEC, de 22/11/2018. D.O.U. de 26/11/2018. 

NOTURNO - 50 vagas 
(01 turma - 10 períodos) 

Fisioterapia 
Reconhecido pela Portaria nº 363, de 01/02/2005, e renovado pela Portaria nº 
657/MEC, de 28/09/2018. D.O.U. de 01/10/2018. 

NOTURNO - 50 vagas 
(01 turma - 10 períodos) 

Medicina Veterinária 
Reconhecido pela Portaria nº 564/MEC, de 30/09/2014, e renovado pela 
Portaria nº 134/MEC, de 01/03/2018 D.O.U. de 02/03/2018. 

NOTURNO - 50 vagas 
(01 turma - 10 períodos) 

Nutrição 
Reconhecido pela Portaria nº 365/MEC, de 01/02/2005, renovado pela Portaria 
nº 134/MEC, de 01/03/2018 D.O.U. de 02/03/2018. 

NOTURNO - 50 vagas 
(01 turma - 08 períodos) 

Pedagogia 
Reconhecido pela Portaria nº 432/MEC, de 21/10/2011, e renovado pela 
Portaria nº 914/MEC, de 27/12/2018. D.O.U. de 28/12/2018. 

NOTURNO - 50 vagas 
(01 turma - 08 períodos) 

Odontologia 
Autorizado pela Portaria 768/MEC, de 29/10/2018, D.O.U. de 30/10/2018. 

MATUTINO -50 vagas 
(01 turma - 10 períodos) 
NOTURNO -50 vagas 

(01 turma - 10 períodos) 

Psicologia 
Autorizado pela Portaria nº 499/MEC, de 13/07/2018. D.O.U. 17/07/2018 

MATUTINO -50 vagas 
(01 turma - 10 períodos) 
NOTURNO -50 vagas 

(01 turma - 10 períodos) 
Sistemas de Informação 
Reconhecido pela Portaria nº 2.039/MEC, de 07/06/2005, e renovado pela 
Portaria nº 914/MEC, de 27/12/2018. D.O.U. de 28/12/2018. 
 

NOTURNO - 50 vagas 
(01 turma - 08 períodos) 

Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética 
Reconhecido pela Portaria nº 403/MEC, de 22/07/2014. D.O.U. 27/07/2014 e 
renovado pela Portaria nº 565/MEC de 20/08/2018 D.O.U. de 21/08/2018. 
 

NOTURNO - 50 vagas 
(01 turma - 06 períodos) 

 
2.2 Cursos na modalidade a distância, ato legal e vagas para o polo de Colatina-ES 
 

Curso Ato legal 
Vagas para o Polo de 

Colatina-ES 

Curso Superior de Tecnologia em 
Gestão de Turismo 

Autorizado pela Portaria nº 328/MEC, de 30 
de abril de 2015. 

150 vagas 
(05 períodos) 

Curso Superior de Tecnologia em 
Gestão Comercial 

Autorizado pela Resolução de 03/02/2016, 
do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
do UNESC. 

150 vagas 
(05 períodos) 

Curso Superior de Tecnologia em 
Gestão Financeira 

Autorizado pela Resolução de 03/02/2016, 
do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
do UNESC. 

150 vagas 
(05 períodos) 
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2.3 Cursos, atos legais, turno e vagas para o câmpus de Serra/ES, na modalidade presencial, 
estando o regime de aulas sujeito às determinações do Poder Público em relação a aulas 
presenciais e/ou remotas. 

 

Cursos na modalidade presencial Turno, Vagas, Turmas e 
Períodos 

Administração 
Reconhecimento Portaria nº 1773/MEC, de 10/07/2003 e nº 1443/MEC de 
12/06/2003, e renovado pela Portaria nº 265/MEC, de 03/04/2017. D.O.U. de 
04/04/2017. 

NOTURNO - 50 vagas 
(01 turma - 08 períodos) 

Ciências Contábeis 
Reconhecimento Portaria nº 1056/MEC, de 29/04/2004, e renovado pela nº 
702/MEC, de 18/12/2013. D.O.U. de 19/12/2013. 

NOTURNO - 50 vagas 
(01 turma - 08 períodos) 

Direito 
Reconhecido pelo Decreto nº 70.565, de 18/05/72 e renovado pela Portaria nº 
265/MEC, de 03/04/2017. D.O.U. de 04/04/2017. 

NOTURNO -50 vagas 
(01 turma - 10 períodos) 

Pedagogia 
Autorizado pela Portaria nº 135/MEC, de 13 de janeiro de 2011. D.O.U. de 
17/01/2011. 

NOTURNO - 50 vagas 
(01 turma - 08 períodos) 

 
 

2.4 Cursos na modalidade a distância (EaD), ato legal e vagas para o câmpus/polo de Serra-ES 
 

Curso Ato legal 
Vagas para o Polo de 

Serra-ES 
Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão 
de Turismo 

Autorizado pela Portaria nº 328/MEC, de 30 de 
abril de 2015. D.O.U. de 04/05/2015. 

150 vagas 
(05 períodos) 

Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão 
Comercial 

Autorizado pela Resolução de 03/02/2016, do 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão do 
UNESC. 

150 vagas 
(05 períodos) 

Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão 
Financeira 

Autorizado pela Resolução de 03/02/2016, do 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão do 
UNESC. 

150 vagas 
(05 períodos) 

 
3 Dos Locais e Períodos de Inscrição 

3.1 O Processo Seletivo se inicia com a pré-inscrição do candidato, a qual, após verificação da 
conformidade com as normas do presente Edital, será confirmada como inscrição pela 
Comissão Coordenadora do Processo Seletivo - ProSel. 

3.2 A pré-inscrição será realizada pela internet, por meio do site www.unesc.br, nos links 
vest_unesc_2020_2, no período de 22 de junho a 17 de julho de 2020.  

 
4 Taxa de inscrição 

4.1 Isento de taxa.  
 

5 Procedimentos para pré-inscrição 
5.1 Preencher os dados na internet, no site www.unesc.br, informando a escolha pelo mecanismo 

de seleção (ENEM ou Redação) e a primeira e a segunda opção de curso. 
5.2 São de responsabilidade do candidato a absoluta exatidão e a veracidade das informações e 

documentação exigida, sob pena de desclassificação. 
5.3 O candidato deve guardar o número do protocolo informado no final da pré-inscrição. 
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5.4 Compete à Comissão Coordenadora do Processo Seletivo - ProSel o indeferimento das pré-
inscrições que não preencherem as exigências contidas neste Edital.  

 
6 Dos Instrumentos de Seleção 

6.1 A seleção far-se-á pela nota do ENEM ou pela  Prova de Redação online, conforme opção do 
candidato. 
6.1.1 A Redação versará sobre temas previamente escolhidos pela Comissão Coordenadora 
do Processo Seletivo - ProSel e terá o valor máximo de 100 (cem) pontos. 

6.2 O candidato poderá realizar sua Redação online, uma única vez, podendo escolher o horário e 
dia mais conveniente para realização da mesma, a partir de sua inscrição, até às 23h59min do 
dia 17 de julho de 2020. (Redação alterada pelo Edital Complementar nº 01, de 23 de junho de 2020). 

 
7 Dos Procedimentos de Realização da Prova  

7.1 O candidato que optou pela Redação terá 60 (sessenta) minutos para realizar a mesma, a partir 
do momento que iniciá-la, de maneira online. 

7.2  Não haverá revisão nem será concedido vista de prova. 
 
8 Da Classificação dos Candidatos e Critérios de Desempate 

8.1 Será desclassificado o candidato que se encontrar em uma ou mais de uma das seguintes 
situações, quando for o caso:  
I. não iniciar sua Redação até às 23h59min do dia 17 de julho de 2020; 

II. obtiver pontuação inferior a 20 (vinte) pontos na Prova de Redação; 
III. tenham zerado a Prova de Redação do ENEM; 
IV. tenham obtido nas provas objetivas do ENEM média inferior a 250 (duzentos e 

cinquenta) pontos; 
V. praticar ou tentar qualquer espécie de fraude durante a realização das provas;  

8.2 Excluídos os candidatos que se encontrarem em uma das situações descritas no item anterior, 
para cada curso a pontuação final do processo seletivo dos demais candidatos concorrentes 
dá-se pela ordem decrescente de pontos obtidos na Redação, para vagas disponíveis, no dia 
da prova. 

8.3 Havendo empate na classificação final dos candidatos que se submeteram à prova do dia para 
determinado curso/turno, um ou mais de um dos critérios abaixo serão utilizados até que 
ocorra o desempate, na seguinte ordem: 

I. candidato de maior idade. 
II. candidato que se inscreveu primeiro e teve sua inscrição deferida. 

8.4 Após o preenchimento das vagas do Curso, a ordem de convocação para matrícula será pela 
anterioridade de realização da prova e sua respectiva classificação. 

 
9 Da Divulgação dos Resultados e Matrícula 

9.1 Os resultados do Processo Seletivo serão publicados exclusivamente via internet no site 
www.unesc.br, no link vest_unesc_2020_2 e nos Quadros Gerais de Avisos dos Câmpus do 
UNESC, até 05 (cinco) dias, após a realização da prova de Redação ou de acordo com o 
resultado do ENEM indicado pelo candidato. 

9.2 Os resultados não serão fornecidos por telefone. 
9.3 A matrícula dos candidatos aprovados e classificados será efetuada, até o limite das vagas 

oferecidas. 
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9.4 Não será permitida a matrícula de candidato que não comprovar a conclusão do Ensino 
Médio ou equivalente, considerando-se nula, para todos os efeitos, a aprovação e 
classificação obtidas pelo candidato quando da ocorrência dessa hipótese. 

9.5 O candidato aprovado deverá comparecer, para efetivar sua matrícula, no Setor de 
Atendimento do UNESC do Câmpus Colatina ou Serra, em até 3 (três) dias úteis, após sua 
aprovação e classificação, das 12h às 21h, portando Documento oficial de Identidade e a 
documentação exigida no item 9.7. O candidato aprovado pelo resultado do ENEM deverá 
imprimir presencialmente seu Boletim do ENEM. 

9.6 Não será permitido matrícula por procuração, pois será colhida biometria do 
candidato, no ato da matrícula. 

9.7 Terão direito ao ingresso no UNESC os candidatos aprovados e classificados que, no ato da 
matrícula, apresentarem os documentos originais, para digitalização: 

I. Documento de identidade; 
II. CPF ou Comprovante de Situação Cadastral no CPF, impresso a partir do site da 

Receita Federal -  
http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/ATCTA/cpf/ConsultaPublica.asp ; 

III. Diploma ou Certificado de Conclusão do Ensino Médio, ou equivalente; quando se 
tratar de Educação de Jovens e Adultos (EJA), na modalidade a distância, e a 
legislação estadual exigir a publicação dos nomes dos concluintes em diário oficial, 
será exigida cópia da respectiva publicação; 

IV. Histórico Escolar do Ensino Médio ou documento equivalente, com indicação do ato 
que autorizou o funcionamento do respectivo curso; 

V. Título de Eleitor, se maior de 18 (dezoito) anos; 
VI. Comprovante de estar em dia com a obrigação eleitoral impresso a partir do site do 

Tribunal Superior Eleitoral - http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-
quitacao-eleitoral; 

VII. Comprovante de estar em dia com o Serviço Militar, inclusive vistos regulamentares, 
para candidato do sexo masculino; 

VIII. Certidão de Nascimento ou Casamento; 
IX. Atestado ou Cartão de Vacinação, emitido por serviço público de saúde ou por 

médico em exercício de atividades privadas, devidamente credenciados para tal fim, 
nos termos da legislação vigente; 

X. Assinatura do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais com a Instituição, no 
momento da matrícula;  
a) no caso de o candidato classificado ser menor de 18 (dezoito) anos de idade, 

deverá estar acompanhado do pai ou responsável legal para assinatura do Contrato 
de Prestação de Serviços Educacionais;  

b) no caso de o candidato classificado não ser o responsável financeiro pelo referido 
Contrato, deverá estar acompanhado pelo respectivo responsável financeiro para 
assinatura do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais; 

XI. Coleta de impressões digitais e imagem; 
XII. Comprovante do pagamento das parcelas da semestralidade vencidas, na data de 

matrícula. 
9.8 Portadores de Diploma registrado de Curso Superior poderão entregar cópia autenticada do 

mesmo, em substituição à documentação exigida nos incisos III e IV do item 9.7. 
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9.9 O candidato que possuir créditos acadêmicos obtidos em cursos de instituições de ensino 
superior, legalmente habilitados, poderá solicitar aproveitamento de estudos no ato da 
matrícula, anexando para tanto: 

I. Histórico Escolar do curso; 
II. programa autenticado das disciplinas cursadas com aproveitamento; 

III. diploma registrado de curso superior ou declaração fornecida pela instituição que 
ateste a regularidade dos estudos anteriores. 

9.10 Para todos os efeitos, o candidato que não atender a todos os requisitos para a matrícula 
perderá o direito à vaga. 

9.11 Quando não houver mais candidatos de 1ª opção a serem chamados, serão convocados os 
candidatos de 2ª opção, excetuados aqueles que já tiverem efetuado matrícula em 1ª opção, 
classificados de acordo com a ordem decrescente dos resultados obtidos.  

9.12 Persistindo ainda vagas ociosas, poderão ser matriculados, por ordem de requerimento de 
matrícula, após o atendimento das condições abaixo discriminadas: 

I. candidatos que tenham participado do ENEM e que apresentarem o Boletim de Resultado 
para análise; 

II. candidatos inscritos neste processo seletivo, não aproveitados nos cursos de suas opções; 
III. candidatos portadores de diploma registrado de curso superior, obedecendo-se 

rigorosamente à ordem de requerimento; 
IV. candidatos que desejarem realizar a Prova de Redação; 
V. alunos do UNESC que tiverem aprovados os seus pedidos de transferência interna, 

obedecendo-se rigorosamente a ordem de requerimento. 
 

10 Disposições para os cursos na modalidade de EaD  
10.1 As unidades curriculares (disciplinas) de cada período letivo podem ser oferecidas 

concomitantemente ou em forma sequencial, havendo, no mínimo, um encontro presencial 
em cada polo, ao início e ao final de cada disciplina, conforme calendário escolar ou 
cronograma da disciplina. 

10.2 O calendário escolar e o cronograma de cada disciplina podem sofrer alteração por razões 
acadêmicas, administrativas ou por motivo de força maior. 

10.3 A avaliação final de cada componente curricular é obrigatoriamente presencial em cada polo, 
observados os dispositivos do Poder Público em relação aos encontros presenciais. 

10.4 Poderá haver outros encontros presenciais, previstos no calendário de cada componente 
curricular, para orientações, atividades complementares, aulas de laboratório, seminários, 
semanas acadêmicas, trabalho de conclusão de curso e congêneres. 

10.5 As atividades de autoestudo serão realizadas pela plataforma do UNESC Virtual acoplada ao 
Sistema de Conteúdos do UNESC. 

 
11 Das Disposições Finais 

11.1 Se o número de inscrições para determinado curso/turno não atingir a proporção de 1 (um) 
candidato por vaga, o UNESC se reserva o direito de não oferecer aquele curso. 

11.2 O UNESC se reserva o direito de não abrir turma quando o número de matriculados for 
inferior a 40 (quarenta) alunos.  
11.2.1 Nessa hipótese, o aluno terá direito à devolução dos valores pagos no ato da matrícula. 

11.3 Os cursos oferecidos no turno noturno poderão ter alguns componentes curriculares 
oferecidos em outro turno e/ou eventualmente aos sábados, como, por exemplo, os estágios, 
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disciplinas e eventos que demandem espaços e tempos característicos ou organização 
especial. 

11.4 Os cursos presenciais poderão ter disciplinas na modalidade a distância, de acordo com a 
legislação vigente, bem como aulas remotas, conforme determinações do Poder Público, 
como estratégia de enfrentamento à pandemia do Coronavírus. 

11.5 Os resultados do presente Processo Seletivo só terão validade para a matrícula no segundo 
semestre do ano letivo de 2020. 

11.6 Aos candidatos que efetuarem suas matrículas de acordo com as chamadas, será concedido 
um desconto de 50% na 1ª parcela de 2020/2, não cumulativo a outros descontos ou 
benefícios. 

11.7 Os candidatos aprovados e matriculados neste Processo Seletivo poderão participar do 
Programa de Bolsa UNESC/ENEM 2020/2 e, caso obtenham algum benefício, este será 
concedido a partir da parcela 2 de 2020/2. 

11.8 O candidato toma ciência que o UNESC – Centro Universitário do Espírito Santo mantém 
parceria com Educa Mais Brasil, Quero Bolsa e Estude por Menos, podendo haver concessão 
de bolsas por esses parceiros, em número limitado, para alunos ingressantes no primeiro 
período, desde que não tenham efetuado matrícula, mas que obtenham aprovação neste 
processo seletivo, conforme regulamento de cada programa. 

11.9 As cópias dos documentos relativos ao presente processo seletivo serão guardadas pelo 
período de 12 (doze) meses após a divulgação do resultado final de classificação. 

11.10 O segundo semestre letivo terá início no dia 27 de julho de 2020. 
11.11 Para mais informações sobre a Instituição pode-se acessar o site www.unesc.br. 
11.12 Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, editais complementares que vierem a ser 

publicados pela Reitoria. 
11.13 Os casos omissos do presente Edital serão deliberados pela Comissão Coordenadora do 

Processo Seletivo - ProSel.  
11.14 Para fins publicitários o Processo Seletivo 2020/2 será designado como VEST UNESC 

2020/2, nos veículos de comunicação. 
 

 
Colatina-ES, 17 de junho de 2020. 

 
 

 
Pergentino de Vasconcelos Junior 

Reitor do UNESC 


