EDITAL PROCESSO SELETIVO FACISA
Faculdade de Ciências da Saúde de Unaí – FACISA

2º Semestre 2017
A Faculdade de Ciências da Saúde de Unaí – FACISA UNAÍ, torna público que, em
conformidade com a Lei 9.394/96 e Portarias: MEC 1120/99, 391/02, SESU 1449/99
2194 de 31/10/2003, estarão abertas as inscrições para (a)Processo Seletivo,
modalidade vestibular agendado; (b)Transferência de outras Instituição (exclusivamente
caso existam vagas remanescentes), (c)Obtenção de novo título (exclusivamente caso
existam vagas remanescentes), do 2º semestre de 2017, no período de 29/05/2017 a
31/07/2017, para os cursos de graduação:
 Enfermagem (bacharelado): 50 vagas matutino e 50 vagas noturno; reconhecido
pela Portaria MEC de nº 820, de 30 de dezembro de 2014;
 Farmácia (bacharelado): 30 vagas noturno, autorizado pela Portaria MEC nº 941,
de 03 de dezembro de 2015;
 Medicina de Veterinária (bacharelado): 34 vagas diurno, reconhecido pela
Portaria MEC nº 306 de 23 de abril de 2015;
 Psicologia (bacharelado): 38 vagas noturno, autorizado pela Portaria MEC nº
107 de 5 de abril de 2016;
 Serviço Social (bacharelado): 40 vagas noturno, reconhecido pela Portaria MEC
nº 54 de 9 de março de 2016.
As inscrições poderão ser feitas na sede da FACISA - Av. Governador Valadares, 1.441
- Centro, Unaí/MG ou, ainda, pelo site www.facisaunai.com.br
As provas serão realizadas no período de 29/05/2017 a 31/07/2017, na sede da
FACISA, Av. Governador Valadares, 1.441 - Centro, Unaí/MG, conforme cronograma
de provas.
O candidato deverá ter aproveitamento mínimo de 50% na Prova de Redação para
classificação. Candidatos que tiverem comprovadamente a nota do ENEM igual ou
maior a 450 pontos não precisarão realizar a Prova de Redação e já estarão
automaticamente aprovados necessitando solicitarem a vaga e efetivarem matrícula.
Demais orientações: horário, local de provas, programa das disciplinas, critérios para
concessão de descontos via convênios, formulário socioeconômico, FIES, PROUNI,
financiamento interno estarão descritas no Manual do Candidato, disponível no site
www.facisaunai.com.br e na secretaria da FACISA.
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