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 1 – Breve Histórico da Mantenedora e da Mantida   
 A Fundação Presidente Antônio Carlos (FUPAC), entidade Mantenedora da Faculdade Presidente Antônio 
Carlos de Uberlândia iniciou suas atividades em 1966, sendo uma entidade de natureza filantrópica, voltada 
para a prestação de serviços educacionais. Nos 52 (cinquenta e dois) anos de atuação da FUPAC, seus 
esforços em prol da educação superior já ultrapassaram a marca de mais de 50.000 (cinquenta mil) 
profissionais formados, egressos de suas salas de aulas, e incluídos no mercado de trabalho nacional e do 
exterior. Essas características, bem como a grande capilaridade no interior mineiro, alcançando diversos 
municípios, tornam a FUPAC a entidade privada sem fins lucrativos de grande expressão no âmbito do 
Estado de Minas Gerais, cumprindo fielmente sua missão institucional, levando o ensino superior às mais 
afastadas localidades mineiras, incluindo na sua missão a divulgação do conhecimento e do ensino, mesmo 
nos mais pobres e menores municípios. É exatamente a essência da sua natureza jurídica que a faz 
diferente e única no universo das instituições de educação superior. O presente Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) caracteriza-se como um documento capaz de dinamizar os rumos do Centro Universitário 
Presidente Antônio Carlos, por meio de novas leituras das concepções a ele subjacentes, por sua 
potencialidade de gerar reflexões e revisões permanentes. As tradições culturais de Barbacena surgiram no 
século XIX, quando foi criado na cidade, em 1881, o célebre Colégio Abílio, do Barão de Macaúbas, cujas 
instituições educacionais, existentes no Rio de Janeiro/RJ e em Salvador/BA, eram as mais afamadas do 
Império. Na década de 1910, o Ginásio Mineiro de Barbacena era uma das mais importantes entidades 
escolares do Brasil. Poucos anos depois foi criado, na cidade, o Colégio Militar, um dos três únicos do País. 
Também é dessa época o Aprendizado Agrícola (hoje denominado Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Sudeste de Minas - Campus Barbacena), um dos primeiros implantados no território 
brasileiro. O presidente Antônio Carlos, barbacenense ilustre, que criou a Universidade de Minas Gerais em 
1928, a primeira do Brasil, foi o reformador do ensino no seu Estado, com evidentes repercussões em todo 
o País, quando governava os mineiros. Essa tradição despertou nos meios educacionais da cidade de 
Barbacena a esperança da criação de escolas superiores. Em 1963, o Deputado Bonifácio Andrada, por 
meio de um projeto de lei criou a Fundação Universitária da Mantiqueira na sua terra natal, a qual, por 
iniciativa do Deputado Hilo Andrade passou, no ano de 1965, a denominar-se “Fundação Presidente 
Antônio Carlos".  
Em 1966, data de início das atividades da FUPAC, foram criadas as Faculdades de Filosofia, Ciências e 
Letras e a Faculdade de Ciências Econômicas. Em seguida, surgiram as Faculdades de Direito e Medicina, 
esta última, passou a partir de 1988 a pertencer à Fundação José Bonifácio Lafayette de Andrada 
(FUNJOB). Em uma contínua expansão, a Fundação Presidente Antônio Carlos passa a estar presente na 
cidade de Ubá, em 1970; e em Visconde do Rio Branco, em 1975. A FUPAC chega também a Leopoldina 
no ano de 1991; a Ipatinga, em 1993; e a Juiz de Fora, em 1996. Em 1997, a Fundação instala-se ainda em 
Conselheiro Lafaiete; no ano seguinte (1998), em Bom Despacho; e em 2001, em Araguari. Aos 33 anos de 
atividade, em 1996, em reconhecimento à qualidade do ensino oferecido, as 06 (seis) Faculdades da 
Fundação Presidente Antônio Carlos, localizadas  nos municípios de Ubá, Visconde do Rio Branco, 
Leopoldina, Ipatinga e Juiz de Fora, transformam-se na Universidade Presidente Antônio Carlos (UNIPAC), 
autorizada pelo Conselho Estadual de Educação, através do Parecer nº 549, de 14 de junho de 1996 e 
homologada pelo Ministério da Educação por meio da Portaria do MEC nº 366, de 12 de março de 1997 e, 
posteriormente, acrescida de mais 03 (três) campi, Bom Despacho, Araguari e Conselheiro Lafaiete, ficando 
a UNIPAC em 2001 com 09 (nove) campi. A partir de 2002, o Reitor, professor Bonifácio Andrada, visando à 
melhoria da qualidade da educação de base no Estado e consciente da necessidade de capacitação do 
profissional pedagógico da Educação, criou a Rede de Ensino Normal Superior com as Faculdades de 
Educação e Estudos Sociais, em mais de 130 (cento e trinta) cidades espalhadas por Minas Gerais, o que 
promoveu uma grande revolução educacional no interior mineiro. Tal iniciativa atendeu às necessidades de 
cada região e à exigência instituída na Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394/96, que determina 
que, a partir de 2006, a formação superior seja imprescindível para atuação dos professores em sala de 
aula. Em 2003 foi criada a Faculdade de Educação e Estudos Sociais em Uberlândia, tendo como base a 
necessidade da formação superior dos professores de educação básica com a oferta do curso Normal 
Superior e Pedagogia e no ano seguinte, 2004,foi criada a Faculdade de Ciências Jurídicas, Letras e Saúde 
de Uberlândia oferecendo cursos por meio de convênio com a Prefeitura Municipal de acordo com 
levantamento das necessidades do município e da região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Hoje, 
portanto, a FUPAC, com 55 (cinquenta e cinco) anos como Instituição de Educação Superior, está presente 
em muitas cidades de Minas Gerais, ofertando cursos de graduação, pós-graduação e/ou extensão. No ano 
de 2010, os representantes da FUPAC e da UNIPAC decidiram em reunião com o Diretor do Departamento 
de Regulação e Supervisão da Educação Superior - DESUP, pelo desmembramento da Universidade, 
ficando com apenas 02 (dois) campi, sendo Barbacena e Juiz de Fora. Os demais campi foram 
transformados novamente em Faculdades. Em 2017, por decisão de seus dirigentes, novamente a UNIPAC 
transforma sua categoria administrativa de Universidade para Centro Universitário, passando a denominar-
se Centro Universitário Presidente Antônio Carlos (UNIPAC). Atualmente a FUPAC mantém o Centro 
Universitário Presidente Antônio Carlos e um conjunto de Faculdades que constituem- a União das 
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Instituições Presidente Antônio Carlos, nas quais funcionam cursos de graduação, pós-graduação e 
extensão nas diversas áreas do conhecimento. 

Implantação da Faculdade 
A Faculdade Presidente Antônio Carlos de Uberlândia é uma das instituições de Ensino Superior 
mantidas pela Fundação Presidente Antônio Carlos (FUPAC), entidade sem fins lucrativos, com sede e foro 
na cidade de Belo Horizonte – MG. 
A Faculdade Presidente Antônio Carlos de Uberlândia iniciou suas atividades em janeiro de 2004 abrindo 
novas perspectivas para a educação e o desenvolvimento econômico e social do município e região. A 
crença no sucesso do empreendimento estava alicerçada em três pilares: a oferta de cursos com qualidade, 
a cobrança de mensalidades justas e uma localização central próxima aos terminais de transporte coletivo 
para facilitar o acesso dos universitários.  
Inicialmente foram implantados os cursos de Bacharel em Administração, Bacharel em Biomedicina 
(pioneiro na cidade), Enfermagem e Licenciatura em Letras e a matrícula de 280 alunos. Em julho deste 
mesmo ano foram implantados os cursos de Bacharel em Agronomia e Bacharel em Medicina Veterinária, 
únicos oferecidos por uma Instituição de Ensino Superior privada em uma região onde a atividade 
predominante é a agroindústria. Reunindo um corpo docente qualificado, uma boa infraestrutura e 
oferecendo um atendimento humanizado, a Faculdade Presidente Antônio Carlos de Uberlândia matricula 
mais de 2.500 alunos em 2005, com a implantação dos cursos de Bacharel em Direito, Serviço Social, 
Ciências Contábeis, Farmácia, Licenciatura em Educação Física e Tecnologia em Marketing, Agronegócio e 
Análise e Desenvolvimento de Sistemas. 
Em 2006, com a criação dos cursos Superiores de Tecnologia em Logística e Tecnologia em Segurança no 
Trabalho, a Faculdade passa a atender a demanda das grandes empresas atacadistas do município. Assim, 
a cidade de Uberlândia, considerada o maior centro atacadista e distribuidor do país, passa a contar com 
profissionais que até então não existiam no mercado. 
Em 2007, sua atuação junto à comunidade foi ampliada com a criação do Juizado de Conciliação Itinerante 
e a participação direta como agente formador de RH junto à Secretaria Municipal de Saúde. Também em 
2007, sua Fazenda Escola, com mais de 250 hectares, localizada a 20 km da zona urbana de Uberlândia foi 
estruturada e iniciou suas atividades produtivas, servindo como laboratório para as atividades práticas dos 
cursos de Agronomia, Medicina Veterinária e Agronegócio. 
Continuando sua expansão em 2008 a Faculdade implantou seu Núcleo de Prática Jurídica, iniciando o 
atendimento à população e em 2009 concluiu a instalação do Hospital Veterinário a fim de atender a 
comunidade. 
A partir de 2011, atendendo às necessidades de aprimoramento profissional de egressos e docentes da IES 
e da região, a Faculdade inicia os cursos de Pós-graduação em Gestão de Pessoas e Docência do Ensino 
Superior. Em 2014 se dá o início do curso MBA Gestão Estratégica em Controladoria e Finanças e Gestão 
de Planejamento e Gestão de Políticas Públicas e em 2016 o curso Fisiologia do Exercício. 
Contando com aproximadamente 2800 alunos, 177 docentes (sendo 23 doutores,83 mestres e 71 
especialistas) e 143 colaboradores administrativos, a Faculdade Presidente Antônio Carlos de Uberlândia se 
encontra em fase de consolidação e melhoria constante da qualidade do ensino oferecido, tendo ainda 
como metas a implantação e autorização de novos cursos, para que possa contribuir ainda mais com o 
crescimento e desenvolvimento da cidade de Uberlândia e região. Nos últimos cinco anos, a faculdade 
passou por processos de avaliação de novos cursos, tendo sido publicadas as portarias de autorização para 
os cursos de Educação Física-Bacharelado, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, 
Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção, Engenharia Química, Nutrição, Psicologia e Tecnólogo em 
Gestão de Recursos Humanos. Além destes cursos, a faculdade se prepara para a instalação de outros, de 
grande importância, que irão ampliar a sua atuação na sociedade no cumprimento de sua missão e metas 
institucionais. 
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(OS CANDIDATOS DEVERÃO LER, ATENTAMENTE, O INTEIRO TEOR DESTA PUBLICAÇÃO) 

 

Faculdade Presidente Antônio Carlos de Uberlândia 
 

VAGAS PARA 2020/2 
 

Curso Modalidade/
Habilitação 

Vagas Turno Situação Legal Duração 
do Curso 

Administração 

 

 Bacharelado 

 
 

100 

 
Noturno 

Renovado 
reconhecimento pela 
Portaria 704 de 18 de 
dezembro de 2013, 
publicada no DOU de 
19/12/2013. 

4 anos 

Agronomia Bacharelado 

 
 
 

200 

 
 

Noturno 

Renovado 
Reconhecimento pela 
Portaria n.º 135 de 1º de 
março de 2018, 
publicada no DOU de 

02/03/2018. 

5 anos 

Biomedicina 

 
Bacharelado 

 
 

70 

 
 

Noturno 

Renovado 
Reconhecimento pela 
Portaria n.º 821 de 30 
de dezembro de 2014, 
publicada no DOU de 
02/01/2015. 

4 anos 

Ciências Contábeis 

 
Bacharelado 

 
 

100 

 
 
 

Noturno 

Renovado 
Reconhecimento pela 
Portaria nº. 269 de 03 
de abril de 2017, 
publicada no DOU de 
04/04/2017. 

4 anos 

Direito 

 

Bacharelado 

 
200 

 
 
 

Noturno 

Renovado 
Reconhecimento pela 
Portaria nº. 269 de 03 
de abril de 2017, 
publicada no DOU de 
04/04/2017. 

5 anos 

Educação Física- 

 

 

 

 
Bacharelado/ 
Licenciatura 

 
 
 
 
 
 

200 

 
 
 
 
 
 

Noturno 

- Bacharel 
Reconhecido nos 
termos do art. 101, da 
Portaria Normativa nº23, 
de 21 de dezembro de 
2017.  
Processo protocolado 
no sistema e-MEC sob 
nº 201717158.  
- Licenciatura: 
Reconhecido nos 
termos do art. 101, da 
Portaria Normativa nº23, 
de 21 de dezembro de 
2017.  
Processo protocolado 
no sistema e-MEC sob 
nº 201352075. 

4 anos 

Enfermagem 

 

Bacharelado 

 
 

90 
 

 
 
 

Noturno  

Renovado 
Reconhecimento pela 
Portaria n.º 821 de 30 
de dezembro de 2014, 
publicada no DOU de 
02/01/2015. 

4 anos 

Engenharia 
Ambiental e 
Sanitária 

 

Bacharelado 

 
 

80 

Integral 
Autorizado pela Portaria 
nº 235, de 15 de abril de 
2014, publicada no DOU 
de 16 de abril de 2014. 

5 anos 

Engenharia Civil 

 
 

Bacharelado 

 
 

80 

 
 
 

Noturno 

Autorizado pela Portaria 
nº 239, de 05 de março 
de 2015, publicada no 
DOU de 06 de março de 
2015.  Processo 
protocolado no sistema 
e-MEC sob nº 
201817685. 

5 anos 
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Engenharia 
Mecânica 

 
Bacharelado  

 

 
 

80 

 
 
 

Noturno 

Autorizado pela Portaria 
nº 490,de 26 de junho 
de 2015, publicada no 
DOU de 29 de junho de 
2015. 

5 anos 

Engenharia de 
Produção 

 
Bacharelado  

 
80 

 
 

Noturno 

Autorizado pela Portaria 
nº 239,de 05 de março 
de 2015, publicada no 
DOU de 06 de março de 
2015. 
 

5 anos 

Engenharia 
Química 

 
Bacharelado  

80  
 

Noturno 

Autorizado pela Portaria 
nº 238,de 05 de março 
de 2015, publicada no 
DOU de 06 de março de 
2015. 
 

5 anos 

Farmácia 

 
Bacharelado  

 
60 

 
 

Noturno 

Renovado 
Reconhecimento pela 
Portaria n.º 135 de 1º de 
março de 2018, 
publicada no DOU de 
02/03/2018. 

4 anos e 
1/2 

Medicina 
Veterinária 

 
Bacharelado 

 
65 

Integral 
 

Noturno 

Renovado 
Reconhecimento pela 
Portaria n.º 135 de 1º de 
março de 2018, 
publicada no DOU de 
02/03/2018. 

5 anos 

Nutrição 

 
Bacharelado 

 
60 

 
 

Noturno 

Autorizado pela Portaria 
n.º 200, de 02 de junho 
de 2016, publicada no 
DOU de 06/06/2016. 

4 anos 

Psicologia 

 
Bacharelado 

 
120 

 
Matutino 

 
Noturno 

Autorizado pela Portaria 
n.º 428, de 10 de 
setembro de 2019, 
publicada no DOU de 
11/09/2019. 

5 anos 

Serviço Social 

 
Bacharelado 

 
 

70 

 
 

Noturno 

Renovado 
Reconhecimento pela 
Portaria n.º 135 de 1º de 
março de 2018, 
publicada no DOU de 
02/03/2018. 

4 anos 

Curso Superior de 
Tecnologia em 
Agronegócio 

 
Tecnólogo 

 
60 

 
 
 

Noturno 

Renovado 
Reconhecimento pela 
Portaria n.º 135 de 1º de 
março de 2018, 
publicada no DOU de 
02/03/2018. 

3 anos 

Curso Superior de 
Tecnologia em 
Análise e 
Desenvolvimento 
de sistemas 

 
 

Tecnólogo 

 
55 

 
 
 

Noturno 

Renovado 
Reconhecimento pela 
Portaria nº. 01 de julho 
de 2016, publicada no 
DOU de 04/07/2016.  
 

2 anos e 
1/2 

Curso Superior de 
Tecnologia em 
Gestão de 
Recursos Humanos 

 
 

Tecnólogo 

 
80 

 
 

Noturno 

Autorizado pela Portaria 
n.º 200, de 02 de junho 
de 2016, publicada no 
DOU de 06/06/2016. 

2 anos 

Curso Superior de 
Tecnologia em 
Logística 

 
 

Tecnólogo 

 
 

90 

 
 
 

Noturno 

Reconhecido pela 
Portaria nº. 935 de 24 
de agosto de 2017, 
publicada no DOU de 
25/08/2017.  

2 anos 

 

(*) Parte das atividades de ensino dos Cursos de Agronomia, Biomedicina, Enfermagem, Educação Física 
(Bach. e Lic.), Engenharias, Farmácia, Medicina Veterinária, Nutrição e Psicologia, serão realizadas no 
período diurno e/ou noturno ou aos sábados, de acordo com o horário das aulas, conforme legislação em 
vigor. 
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3 – ORIENTAÇÕES PARA FAZER AVALIAÇÃO ONLINE: 

     DATA DA PROVA: 06/06/2020 
     HORÁRIO: 14:00 
     Link de acesso: https://unipac-uberlandia.blackboard.com/ 
 
REDAÇÃO:  
 
- Sua redação deverá contar pelo menos 1000 caracteres 
- Você terá 2 (duas) horas para concluir 
- Não copie Redação da internet, plágio é crime 
- Formato de texto: uma redação dissertação, ou seja, expresse seu ponto de vista. 
 
Prova de Múltipla Escolha: 
 
- 40 Questões de conhecimentos Gerais 
- Você terá até 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos para realização. 
 

 
 

4 – INSCRIÇÕES 
 

4.1 – Documentação exigida: 
 
   Formulário devidamente preenchido através do site: www.unipacuberlandia.com.br  

 

 O preenchimento do requerimento é de inteira responsabilidade do candidato, não 
havendo possibilidade de reclamação diante de eventuais prejuízos em razão de seu 
preenchimento incorreto. 

 
4.2 – Valor da taxa de inscrição:  
 
 Isento 
 

 
5 – PROVAS 
  Processo Seletivo será eliminatório e classificatório em uma única etapa. 

 

5.1 – Estrutura das provas 
 

► Prova com 40 questões de múltipla escolha, envolvendo conhecimentos de Língua 
Portuguesa/Inglês, Matemática, Biologia, Física, Química e Conhecimentos 
Gerais(Geografia e História) em nível de Ensino Médio. 
 
► Redação 

 
5.2 – Critérios de classificação e eliminação 
 

 Os candidatos serão classificados para o curso, em ordem decrescente dos pontos 
obtidos nas provas. 

 Serão eliminados os candidatos que apresentarem nota zero na prova de Redação.  
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5.4 – Critérios de desempate 
 

 Para fins de desempate, será melhor classificado o candidato que apresentar maior 
nota na Prova de Redação. 

 Persistindo o empate será melhor classificado o candidato de maior idade civil. 
 

5.5 – Divulgação do resultado 
 

 Data:10/06/2020 às 17:00, através do site site www.unipacuberlandia.com.br – 
BLOGS DOS CURSOS – SECRETARIA ACADÊMICA 

 
 

5.6 – Validade 
 

 A classificação dos candidatos, neste Processo Seletivo, será válida para matrícula 
no 1º período do curso ou candidato a cursar Disciplina Isolada com início no 1º semestre 
de 2020. 
 
 
 

5.8 - Normas Gerais 
 

 A Faculdade Presidente Antônio Carlos de Uberlândia, se reserva o direito de somente 
realizar o Processo Seletivo de que trata o presente Edital se o número de inscrições 
for de, no mínimo, 05(cinco) candidatos acima do número das vagas existentes para 
o curso, para que se garanta a viabilidade de oferta do mesmo. Caso não se atinja 
esse número, o Processo Seletivo para o referido curso poderá não ser realizado,   

 A Faculdade Presidente Antônio Carlos de Uberlândia, terá amplos poderes para 
orientação, realização e fiscalização dos trabalhos. 

 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 

 O candidato poderá optar pelo ingresso através da nota obtida no ENEM realizados a 
partir de 2018 e desde que tenho no mínimo 450 (Quatrocentos e cinquenta pontos), 
apresentando o Extrato do mesmo no ato da Matrícula. 

 O ensino será prestado na forma tradicional, bem como utilizando-se de novas 
tecnologias, inclusive similares a modalidade à distância de acordo com a Legislação 
Vigente. 

 Não havendo o preenchimento das vagas ofertadas, fica a Faculdade Presidente 
Antônio Carlos de Uberlândia, desobrigada da abertura de turmas.  

 O extrato desse Edital será no Site Oficial da Faculdade 
(www.unipacuberlandia.com.br) BLOGS DOS CURSOS – SECRETARIA ACADÊMICA 

 

 
6 – MATRÍCULA 
 

6.1- Data, Local e Horário 
 
Respeitando as normas de segurança com relação a Pandemia do COVID-19, após o 

Resultado do Processo Seletivo, o candidato deverá agendar horário para atendimento 
através do telefone (34) 9 9966-6643 (WhatsApp) (Envio de mensagens). 

 
 
  

http://www.unipacuberlandia.com.br/
http://www.unipacuberlandia.com.br/
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6.2- Documentação 
 Duas fotos 3x4 (recente) 

 Certificado, Diploma ou *Declaração de Conclusão do Ensino Médio (original e 
duas cópias) 

 Histórico Escolar do Ensino Médio (original e duas cópias) 

 Certidão de Nascimento ou Casamento (original e duas cópias) 

 Carteira de Identidade (original e duas cópias) 

 CPF (original e duas cópias - para menores de 18 anos, o responsável legal 
também assinará o contrato com a apresentação do CPF). 

 Título de Eleitor e último comprovante de votação (original e duas cópias) 

 Certificado de Serviço Militar (original e duas cópias) 

 Comprovante de endereço e telefone (original uma cópia) 

 Boleto de pagamento da parcela de matrícula. 

 Contrato de Prestação de Serviços Educacionais preenchido e assinado (duas 
vias) 

* A data de emissão da Declaração de Conclusão do Ensino Médio deve ser inferior a 
30 dias. 

 

6.3- Observações 
 Em hipótese alguma serão aceitas matrículas sem a apresentação de todos os 

documentos exigidos. 

 O Certificado de Conclusão de Ensino Médio Profissionalizante só será aceito se 
preencher as exigências legais. 

 A equivalência de cursos, para efeito de cumprimento da prova de conclusão do 
ensino médio, regular ou supletivo, deverá ser declarada em data anterior à 
realização do Processo Seletivo. 

 Não serão aceitas matrículas após o encerramento do prazo estipulado. 

 O candidato aprovado, que não efetuar a matrícula no prazo fixado no edital, perderá 
o direito à vaga, que será preenchida com candidato excedente, obedecendo-se 
rigorosamente a ordem classificatória. 

 Se o ensino médio ou seu equivalente tiver sido cursado em instituição estrangeira, a 
equivalência de estudos deverá ser declarada pelo Conselho de Educação 
competente, em data anterior à da inscrição no Processo Seletivo. 

 O candidato que não apresentar Certificado de Conclusão de Ensino Médio, na 
forma da legislação vigente, não será matriculado, perdendo sua vaga para 
candidato excedente, observando-se a ordem classificatória. 

 Após a última chamada, restando vagas no curso, os diplomados em curso superior 
poderão matricular-se para obtenção de novo título. 

 No ato da matrícula, o candidato ou seu representante legal firmará termo de ajuste 
com a entidade mantenedora. 

 A Fundação Presidente Antonio Carlos – FUPAC, considerando o termo de adesão 
firmado junto ao MEC – Ministério da Educação, aderindo ao Programa Universidade 
para todos – PROUNI, para efeito do cumprimento do estabelecido na lei n° 11.096 
de 13/01/2005, bem como, nas Portarias/MEC que regulamentam o Programa, 
informam que todas as regras estabelecidas sobre o PROUNI para o 2° Semestre de 
2020, estarão sendo observadas e cumpridas por esta I.E.S. 

     
  
 



 

 

11 

Observações: 
 

 Aluno menor de 18 anos: o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais 
deverá ser assinado pelo aluno e por seu responsável legal (pai, mãe, tutor ou 
curador). Caso o responsável pelo aluno não possa vir pessoalmente para 
assinar o Contrato, deverá, o responsável, fazer uma procuração com firma de 
sua assinatura reconhecida em cartório, dando poderes para uma terceira 
pessoa (maior de 18 anos) assinar o Contrato, juntamente com o aluno. 

 Caso o aluno e o responsável legal (pai, mãe, tutor ou curador) não puderem 
comparecer à Instituição para assinar o Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais, deverá (o aluno) fazer uma procuração lavrada em Cartório 
(feita no cartório), devendo neste ato, ser assistido por um dos responsáveis 
legais, dando poderes a uma terceira pessoa (maior de 18 anos) para assinar o 
Contrato, bem como para realizar todos os atos necessários à formalização da 
matrícula. 

 Aluno maior de 18 anos: caso o aluno não possa vir pessoalmente para assinar o 
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, deverá fazer uma procuração, 
com firma de sua assinatura reconhecida em cartório, dando poderes para uma 
terceira pessoa (maior de 18 anos), assinar o Contrato, bem como realizar todos os 
atos necessários para a formalização da matrícula. 
Obs.: Caso não haja o cumprimento do acima determinado, a matrícula não poderá 
ser formalizada, arcando o aluno com todas as conseqüências deste ato. 

 A Emancipação, a Tutela e a Curatela deverão ser comprovadas através dos 
documentos próprios. 

 Leia atentamente o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e o Guia de 
Orientação ao Aluno, no qual estão estabelecidos seus direitos e deveres. 

 

 
 
7 - Programa das Disciplinas 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA: 
1. Leitura e interpretação de texto. 
2. Coesão e coerência textual. 
3. Flexão e emprego de classes gramaticais. 
4. Sintaxe de concordância, regência e colocação. 
5. Estrutura da oração e do período: aspectos sintáticos e semânticos. 
OBS: O conhecimento lingüístico será avaliado, principalmente, de forma implícita, por 
meio de questões que facultem a verificação da habilidade de leitura e produção de texto. 
L.E.M. 
 
 INGLÊS: 
1. Words related to Games  
2. Say, Speak, Tell, Talk 
3. Connectors  
4. Phrasal Verbs  
5. Pronouns  
6. Possessive Pronouns and Possessive Adjectives 
7. Types of Movies 
8. Expressio of Opinion  
9. Comparatives  
10.Superlative  
11.Adverbs of intesity  
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12.Simple Past  
13.WH words  
14.Verb + infinitive  
15.Tag questions  
16.Passive voice 
 
 

REDAÇÃO: 
A redação deverá ser desenvolvida em prosa dissertativa a partir do(s) tema(s) proposto(s), tendo 
como objetivo, entre outros, a avaliação da capacidade do candidato em produzir texto na 
modalidade culta da Língua Portuguesa. Serão avaliadas, na prova de redação, as habilidades de 
se expressar com clareza e concisão e o uso adequado das estruturas da língua padrão. Objetiva-
se, ainda, avaliar a habilidade do candidato quanto à adequação ao(s) tema(s) proposto(s), com 
relação aos aspectos da coesão e da coerência textuais.  
A redação será avaliada de acordo com os seguintes aspectos: 
 

BIOLOGIA: 
A Célula. Os Tecidos. Reprodução e Desenvolvimento. Sistemas – Evolução e Fisiologia 
Comparada. Ecologia. O fluxo da matéria e energia entre seres vivos. Associação entre os seres 
vivos. Princípios Básicos de Hereditariedade. Evolução. Diversidade da Vida. Organização Geral 
das Plantas. Ação dos hormônios vegetais. Organização Geral dos Animais. Programa de Saúde.  
 

MATEMÁTICA: 
Conjuntos. Números Naturais. Números Inteiros. Números Racionais. Números Reais. Funções. 
Logaritmos. Sistema Legal de Unidade de Medir: Sistema Métrico Decimal. Unidades usuais de 
tempos e de ângulo. Matemática Comercial. Cálculo Algébrico. Polinômios. Equações e 
inequações do 1º e 2º graus. Noções de Matemática Finita: Cálculo Combinatório; Probabilidade; 
Binômio de Newton; Seqüência e progressão. Matrizes. Determinantes. Sistema de equações 
lineares. Geometria Plana. Paralelismo e perpendicularidade de retas. Triângulos. Quadriláteros. 
Polígonos. Circunferência e disco. Linhas proporcionais e semelhança. Relações métricas em 
triângulos. Relações métricas no círculo. Áreas de figuras planas. Geometria Sólida. Noções sobre 
triedros e poliedros. Prisma e pirâmides. Cilindro e Cones. Esferas. Geometria Analítica. 
Equações de retas. Equações de circunferências. Forma Reduzida das equações cartesianas da 
elipse, da hipérbole e da parábola. Trigonometria. Números Complexos. 
 
 

FÍSICA: 
Mecânica,Termologia,Óptica,Ondas,Eletricidade,Eletromagnetismo,Física Moderna  
 
 

QUÍMICA: Conceitos Fundamentais da Química,Propriedades Gerais da Matéria,Estrutura 
Atômica,Classificação Periódica dos Elementos,Ligações Químicas,Compostos Inorgânicos, 
Reações Químicas,Comportamento Físico dos Gases,Soluções,Propriedades Coligativas, 
Termoquímica,Cinética Química,Equilíbrios Químicos,Eletroquímica,Termodinâmica química, 
Reações nucleares,Introdução à Química Orgânica,Funções Orgânicas: Propriedades e Reações,  
Isomeria 
 
 
 

CONHECIMENTO GERAIS: 
História (do Brasil) 

A expansão marítima de  Portugal e o Tratado das Tordesilhas;; O  descobrimento do Brasil; O 
desenvolvimento econômico da Colônia e as Capitanias Hereditárias; O Governo Geral e a  ação 
dos Jesuítas; O domínio espanhol e a  invasão holandesa; Os bandeirantes paulistas e o Tratado 
de Madrid. Movimentos nativistas e a Inconfidência Mineira; A Revolução Pernambucana de 1817 
e sua Lei Orgânica; O Brasil, sede da monarquia portuguesa; A regência de D. João e as Cortes 
Constituintes de Lisboa; D.Pedro I,  José Bonifácio e o Movimento da Independência; A 
Assembléia Constituinte de 1823 e a Constituição de 1824; A Abdicação de D. Pedro I; As 
Regências; D. Pedro II e a política interna e externa do II Reinado; Implantação do 
parlamentarismo e os partidos políticos; A guerra entre a Tríplice Aliança e o Paraguai; A questão 
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militar e a religiosa; Abolição da Escravatura; O Partido Republicano e a Proclamação da 
República; A Constituição de 1891 e  a 1ª República; A Revolução de 30 e a Constituição de 
1934; Golpe Ditatorial de 1937; A redemocratização de 1945 e o período constitucional após 1946; 
Os governos militares, a centralização, a estatização e a crise do autoritarismo; A Constituição de 
1988, as reformas constitucionais,o neoliberalismo e a influência tecnocrática; O governo Lula. 
 

Geografia 

O Espaço Geográfico - Dinâmica Ambiental: Introdução ao Estudo da Geografia: A Geografia 
como ciência do Espaço. O uso de técnicas cartográficas como recursos na análise do espaço 
geográfico: orientação, coordenadas geográficas, fuso horário, escala, projeções, convenções 
cartográficas e sensoriamento remoto. A Estrutura geológica e a evolução do relevo, relacionadas 
com a ocupação do espaço: A dinâmica interna e externa da crosta terrestre. A estrutura 
geológica do Brasil e do planeta. Os processos geomorfológicos e as formas de relevo. Os 
recursos minerais no Brasil e no mundo. Os eventos de origem geológica e geomorfológica e sua 
interferência sobre as sociedades humanas. Os grandes grupos de solos. A dinâmica atmosférica 
e suas relações com o espaço físico e humano: Os fundamentos da climatologia: elementos e 
fatores do clima. A dinâmica da atmosfera, a previsão do tempo e a classificação climática no 
Brasil e no mundo. Os principais tipos climáticos e suas implicações sobre os elementos da 
natureza e sobre as atividades humanas no Brasil e no mundo. As anomalias climáticas: El Niño, 
La Niña, tempestades tropicais e extra tropicais. Os recursos hídricos e suas relações com a 
dinâmica da natureza e o desenvolvimento das sociedades: Conceitos básicos de Hidrografia. A 
distribuição e disponibilidade dos recursos hídricos na superfície terrestre. As relações entre os 
recursos hídricos e os outros elementos da natureza. A água e o desenvolvimento das atividades 
humanas. Degradação, conservação e recuperação dos recursos hídricos no Brasil e no Mundo. A 
biosfera como recurso para o desenvolvimento: Os elementos componentes dos ecossistemas e a 
ação transformadora das sociedades  
Biologia humanas sobre a natureza. Solo: síntese das relações da atmosfera, hidrosfera, litosfera 
e biosfera - degradação, conservação e recuperação. Os grandes domínios naturais do  Brasil e 
do planeta. / O Espaço Geográfico - Dinâmica Sócio-Econômica: O espaço urbano-industrial: A 
dinâmica industrial no mundo contemporâneo. As fontes de energia. As diversas classificações do 
processo produtivo. Os bens de produção e o desenvolvimento da tecnologia. Os bens de 
consumo duráveis e não duráveis. A expansão e organização urbana. O processo urbano-
industrial e a questão ecológica. A dinâmica da população: Conceitos básicos. Crescimento 
populacional e as teorias demográficas. Estrutura da população. A distribuição da população no 
Brasil e no Mundo. As condições de vida e os desafios básicos da população brasileira e mundial. 
Mobilidade populacional. As novas oportunidades e exigências nos setores de atividades 
econômicas. As relações de trabalho e qualificação profissional. O espaço agrário: População 
mundial, produção de alimentos, deficiência alimentar e fome. As inter-relações entre elementos 
naturais e a agricultura. As relações campo-cidade. Sistemas agrários diferenciados no mundo 
contemporâneo: tradicionais e modernizados. A estrutura agrária do Brasil e a luta pela terra. A 
formação e o desenvolvimento do complexo agroindustrial brasileiro. / O Espaço Geográfico - 
Globalização, Fragmentação e Regionalização: A globalização do espaço geográfico: A 
internacionalização da produção. Os meios de transportes. Os sistemas de comunicações. Os 
fluxos financeiros e as formas de organização do capital. Os fluxos do comércio mundial. A 
fragmentação do espaço geográfico: A importância dos aspectos étnicos, culturais e religiosos. Os 
movimentos reivindicatórios por autonomia e os conflitos locais e regionais. A regionalização do 
espaço geográfico: Os Blocos Econômicos. Economias em transição. A Regionalização do espaço 
brasileiro. A questão ambiental: O desenvolvimento sustentável, movimentos ambientalistas e a 
preservação da natureza. Problemas ambientais. 
 
 

8.- Questionário sócio-cultural 
Neste questionário, solicita-se do candidato dados que possibilitem à Instituição traçar o perfil de seu 
vestibulando e provável aluno. 
 
Esclarecimentos 
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As respostas obtidas serão utilizadas exclusivamente com finalidade acadêmica e serão mantidas em sigilo. 
O teor das respostas não terá qualquer influência na avaliação do candidato a uma vaga no vestibular. 
 
Nos campos 1 a 13 da ficha de inscrição, no espaço reservado ao questionário sócio-cultural, assinale a 
letra que corresponde à sua resposta. 
 
Responda a todas as questões. 
Não há respostas certas ou erradas, mas suas respostas devem ser verdadeiras. Escolha apenas uma 
letra para cada questão. 
 
1. Sexo 
A) Masculino    
B) Feminino 
 
2. Idade 
A) Até 18 anos. 
B) De 19 a 20 anos incompletos. 
C) De 20 a 25 anos incompletos. 
D) Acima de 25 anos. 
 
3. Você já usou ou usa o microcomputador? 
A) Sim, principalmente para o lazer. 
B) Sim, principalmente para processar dados. 
C) Sim, principalmente para acessar a internet.           
D) Sim, principalmente para trabalhar com banco de dados. 
E) Não. 
 
 
4. Quantas vezes você prestou o Processo Seletivo nesta Instituição ou em outra instituição de 

ensino? 
A) Nenhuma. 
B) Uma vez. 
C) Duas vezes. 
D) Três vezes ou mais. 
 
5. Motivo que o levou a escolher o curso para o qual está concorrendo no Processo Seletivo: 
A) É adequado à sua vocação e interesse. 
B) Tem prestígio social e possibilita ganhar mais dinheiro. 
C) O número de concorrentes é menor. 
D) É importante para a profissão que você tem. 
E) Sua família o influenciou. 
 
6. O que o levou a escolher o curso da UNIPAC? 
A) Qualidade do ensino. 
B) Credibilidade. 
C) Modernidade da instituição. 
D) Qualidade do ambiente de estudo. 
E) Valor da mensalidade. 
 
 
7. O que você espera de um curso superior? 
A) Aumento do conhecimento e da cultura geral. 
B) Melhoria na vida profissional atual. 
C) Formação profissional adequada à sua futura ocupação. 
D) Formação técnica para se dedicar à pesquisa. 
E) Outra. 
 
8. Você depende financeiramente de sua família? 
A) Totalmente. 
B) Em parte. 
C) Não. 
 
9. Qual a renda de sua família? 
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A) Até cinco salários mínimos. 
B) De 5 a 10 salários mínimos. 
C) De 10 a 20 salários mínimos. 
D) De 15 a 20 salários mínimos. 
E) Mais de 20 salários mínimos. 
 
10. Quantas pessoas são mantidas pela renda identificada anteriormente? 
A) 2 pessoas. 
B) 3 pessoas.              
C) 4 ou 5 pessoas.         
D) Acima de 5 pessoas. 
 
11. Você exerce atividade remunerada? 
A) Sim. 
B) Não. 
C) Às vezes. 
 
12. Você se mantém informado sobre os acontecimentos atuais, principalmente através de: 
A) Telejornal. 
B) Internet. 
C) Jornal escrito. 
D) Revistas semanais. 
E) Outras fontes. 
 
13. Você tomou conhecimento do Processo Seletivo da UNIPAC através de? 
A) Rádio, TV, jornais. 
B) Outdoor, cartazes, panfletos. 
C) Internet. 
D) Alunos. 
E) Outros. 
 


