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UNIGRANRIO – COMISSÃO EXECUTIVA DE SELEÇÃO À UNIGRANRIO 

CESU 

REGULAMENTO DO PROCESSO SELETIVO  

 

Art. 1º O presente regulamento tem a sua vigência ratificada e passa a produzir efeitos sempre que o edital 

publicado pela Comissão Executiva de Seleção à UNIGRANRIO – CESU, sob aprovação prévia do 

Conselho de Ensino e Pesquisa da UNIGRANRIO, assim estabelecer. 

Parágrafo único – Por acatar incondicionalmente o disposto na Lei n. º 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996 (art. 44, II), o regulamento de que trata o caput deste artigo abrange 

única e exclusivamente o sistema de acesso aos cursos de nível superior de 

egressos de escolas do ensino médio ou equivalente. 

 

Art. 2º Ao se inscrever no PROCESSO DE SELEÇÃO, o candidato se habilita a participar, de acordo com o 

seu interesse, modalidade ou modalidades em oferta, e considerando as limitações impostas pelo 

calendário, das atividades assim programadas, tendo conhecimento prévio de que: modalidade “A” 

se restringe ao universo do ENEM, significando, isoladamente, aproveitamento dos resultados 

alcançados por aqueles que a ele se submeteram; modalidade “B” se restringe às provas escritas 

dos concursos vestibulares tradicionais; modalidade “C” (desativada e não presente neste 

Regulamento, por força da complexidade de comparação de desempenhos escolares pretéritos) e 

modalidade “D” abarca o agendamento de testes que constam da avaliação de desempenho nos 

moldes definidos neste Regulamento. 

:  

I –   apenas da modalidade “A”, para ingresso em Curso Superior, sem prova de Vestibular, 

mediante comprovação de participação no Exame Nacional de Cursos – ENEM, 

respeitados os termos disciplinadores do correspondente Processo de Seleção, o que 

inclui a possibilidade de não inserção desta modalidade no citado processo, estando 

dispensado do pagamento da taxa estipulada. 

II – apenas da modalidade “B”, para ingresso em Curso Superior, mediante provas de 

Vestibular conforme definido no ato de inscrição e pagamento da taxa estipulada; 

III – apenas da modalidade “D”, para ingresso em Curso Superior, excetuando-se o de 

Medicina, mediante inscrição, pagamento da taxa estipulada e prova agendada. 

IV – Em se tratando de ingresso ao Curso de Medicina, quando presente a modalidade “A” 

(ENEM), fica estabelecido que serão classificados e habilitados à convocação para 

matrícula, apenas os 20 (vinte) candidatos com maior número de pontos, em cada 

opção (024 – Duque de Caxias) e 510 (Barra da Tijuca), sendo os demais considerados 

excluídos do Processo Seletivo.                      

   V – Na hipótese da vigência da modalidade “A”, após terem sido convocados à matrícula os 

20 (vinte) melhores posicionados nesta Modalidade, em cada uma de suas Opções (024 

– Duque de Caxias e 510 – Barra da Tijuca), sem que seja alcançado o preenchimento 

de todas as vagas a ela destinadas, as remanescentes serão automaticamente 

transferidas para as opções correspondentes da Modalidade B-1. 

§ 1º – A modalidade "B" contempla, em razão da característica da opção do Candidato (curso de 

sua escolha), três versões distintas: "B-1" (graduação na área médica), "B-2" (graduações 

"bacharelados" ou "licenciaturas") e "B-3" (cursos de tecnologia). 

§ 2º – O candidato poderá participar do Processo Seletivo com dupla inscrição: uma única e 

específica, em uma das opções da Modalidade “A” – quando esta estiver em oferta - e, outra, 

da Modalidade “B”. 

§ 3º – O candidato inserido na condição prevista no parágrafo anterior (§ 2º) se obriga, ao 

pagamento da taxa estipulada para a Modalidade “B”. 
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§ 4º – Quando ofertada a Modalidade “A”, o candidato que desrespeitar o estabelecido no parágrafo 

segundo (§ 2º) deste artigo (Art. 2º) e se inscrever tanto na opção 024 (Duque de Caxias) 

como na opção 510 (Barra da Tijuca) será sumariamente excluído do Processo Seletivo, não 

sendo levado em consideração, em ambas as opções, o seu desempenho no ENEM.  

§ 5º – Circunstância alguma poderá ensejar a mudança de opção ou a devolução de valores pagos, 

a título de taxa.  

§ 6º – A segunda via de boleto só poderá ser obtida, utilizada e produzir efeito, até a data última do 

prazo de inscrição. 

 

Art. 3º Os interessados a ingressar em quaisquer dos cursos superiores da UNIGRANRIO e que tenham se 

submetido ao Exame Nacional do Ensino Médio promovido pelo Ministério da Educação farão uso 

do Boletim de Resultados do Participante, relatório individual, contendo os dados de seu 

desempenho (original e cópia) e concorrerão às vagas, na Modalidade A, quando de sua vigência e 

nos limites da opção realizada (curso/turno), desde que comprovem rendimento satisfatório, 

respeitados os critérios de avaliação do ENEM. 

§ 1º– Sempre que permitido pelo INEP/MEC o acesso direto da Instituição ao banco de dados 

referentes ao ENEM, à UNIGRANRIO caberá a busca e utilização do relatório individual do 

desempenho, neste Exame, do candidato inscrito na Modalidade a que se refere o caput 

deste Artigo. 

§ 2º– A classificação respeitará a ordem decrescente da pontuação alcançada individualmente no 

ENEM e, havendo necessidade de desempate, isto acontecerá levando-se em conta os 

pontos obtidos na (I) Redação e (II) na Parte objetiva do Exame, ou, na pontuação média 

apurada na consideração dos resultados obtidos nas Parte(s) objetiva(s) do ENEM, nesta 

ordem; persistindo a igualdade, a posição no processo classificatório será definida pela idade, 

preterindo-se o mais novo em favor daquele com mais idade. 

  

Art. 4º Os interessados em ingressar na UNIGRANRIO, mediante participação em Processo Seletivo, estão 

previamente informados de que:  

I – Os inscritos na Modalidade "B", versão "B-2" e Modalidade "D", versão "D-2" em virtude da 

natureza dos exames arcarão com pagamento não superior a 50% (cinqüenta por cento) do 

valor integral da taxa.  

 II – Os inscritos na Modalidade "B", versão "B-3" e Modalidade "D”, versões "D-3" e “D-4” em 

virtude da natureza dos exames e do incentivo concedido pela Mantenedora às atividades de 

ciência e tecnologia arcarão com pagamento não superior a 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor integral da taxa. 

III – Ao candidato participante da modalidade "B", versão "B-2" e que desejar, por ser tido como 

factível, reclassificação à vaga em curso da Modalidade "B", versão "B-3", será assegurado a 

oportunidade de fazê-lo, sendo-lhe abatida, no valor da semestralidade, quantia 

correspondente ao valor da taxa anteriormente pago a título de inscrição. 

IV – As provas da Modalidade "B", em sua versão “B-1” respeitará o conteúdo programático 

definido para as demais modalidades de Vestibular, mas, terá configuração diferenciada, sendo 

realizada em duas etapas e com maior duração. 

 

Art. 5º Quando realizado nos três últimos meses do ano, o Processo de Seleção estará aberto aos que já 

concluíram ou estejam em fase de conclusão do ensino médio (2º Grau), ou curso equivalente, e 

que disso possam dar prova mediante apresentação de documentação hábil. 

Parágrafo único – Entende-se por fase de conclusão do ensino médio (2º Grau) a condição do 

candidato que esteja matriculado e freqüentando, à época de sua inscrição, o 

quarto final do último período acadêmico de sua formação média, 

comprovando frequência igual ou superior a 75% desta série escolar. 
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Art. 6º Os que não se enquadrarem nas condições exigidas anteriormente, mas desejarem submeter-se ao 

Concurso, apenas e exclusivamente a título de treinamento, poderão fazê-lo, não concorrendo, 

contudo, às vagas e se obrigam a informar esta sua condição no ato de inscrição e não concorrerão 

às vagas, estando prévia e definitivamente inabilitados ao processo seletivo e classificatório de que 

trata o Edital CESU, sendo qualificados como “treineiros”. 

 

Art. 7.º A Modalidade “D” (provas agendadas) tem suas normas específicas contidas nos artigos 65 a 73 

deste Regulamento. 

 

Art. 8.º Os concluintes do ensino médio (2º Grau) que não apresentarem documentação comprobatória de 

conclusão desse nível de escolaridade, nos prazos estabelecidos no Edital CESU, 

independentemente dos fatores que determinarem tal situação, serão desclassificados tornando-se 

nulos, de pleno direito, todos os atos praticados em função dos resultados do Concurso, por não 

atendimento ao requisito, absolutamente, não excludente, imposto pela legislação educacional em 

vigor. 

 

Art. 9.º Os menores de 18 anos não se desobrigam da presença e serão obrigatoriamente representados 

pelos pais ou pessoas por eles responsáveis durante o processo de matrícula. 

 

Art. 10 Só poderá inscrever-se em Processo Seletivo da UNIGRANRIO, o candidato enquadrado nas 

seguintes condições: 

1. já ter concluído o ensino médio (2º Grau) ou equivalente (Modalidades A B e D), excetuando-se 

a circunstância prevista no Art. 5.º deste Regulamento; 

2. possuir documento oficial de identidade (Modalidades A B e D); 

3. poder providenciar cópia colorida da cédula de identidade, totalmente legível e colorida 

(modalidade B-1) ou, em se tratando das demais modalidades cópia da cédula de 

identidade, totalmente legível, não necessariamente colorida. 

4. se inscrito na Modalidade B-l – (Medicina), dispor de 1 (uma) foto colorida, que reproduza 

sua imagem atualizada, tamanho. 3x4, e que será colada (não grampeada), pelo próprio 

candidato, na sua “Ficha de Inscrição” dispensando-se a foto nas demais Modalidades. 

5. dispor de recursos para pagar a taxa fixada no Edital CESU (Modalidades B e D); 

6. boletim com o resultado do ENEM [se atendidas as condições impostas no Edital pertinente às 

Modalidades A e D) ]; 

7. se portador de necessidades educacionais específicas, ter sido previamente entrevistado pela 

Coordenação do curso de seu interesse e estar devidamente informado das exigências e 

possíveis e circunstanciais limitações decorrentes do perfil profissiográfico traçado pelo Projeto 

Pedagógico (PPC) da formação pretendida. 

8. Se realizou curso equivalente ao médio no Exterior, posse de documento que ateste a 

equivalência expedida por órgão competente de Governo Estadual (Secretaria de Educação).  

Parágrafo Único - Para evitar cotejo demorado e involuntariamente constrangedor, tanto por 

ocasião das provas, como no possível ato de matrícula para vinculação 

acadêmica com a UNIGRANRIO, o candidato deve evitar alterações no seu 

visual, mantendo o reproduzido na foto de que trata o presente artigo. 

 

Art. 11.  A não exigência prévia de comprovação documental, pela utilização do recurso da Internet, não 

exime o candidato da responsabilidade pela veracidade dos dados informados e que o qualificam 

a participar do Processo Seletivo por apresentar-se como atendendo as exigências da legislação 

educacional brasileira. 
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§ 1.º – A inscrição pela Internet não admite falha, lacuna, omissão, alteração ou não atendimento 

às suas instruções específicas, sendo nula, de pleno direito quando verificada quaisquer 

dessas ocorrências.  

 

 

§ 2.º – Por medida de segurança, na Modalidade B-1 (Opção Medicina), respeitando as instruções 

próprias do processo, o candidato fará a impressão da “Ficha de inscrição” e nela colará – 

não poderá ser grampeada ou apenas anexada – uma foto 3x4, colorida e recente, no 

local indicado. 

 

§ 3.º –   A “Ficha de Inscrição” deve ser obtida pelo próprio candidato no menu vestibular do site 

da UNIGRANRIO depois de vencido o prazo de 72h (setenta e duas horas) do pagamento 

na rede bancária da taxa de inscrição, possibilitando assim a identificação prévia do 

número da sala onde se submeterá à prova.  

 

§ 4.º – É obrigatória e insubstituível a apresentação, nos locais de prova, da (1) "Ficha de 

Inscrição” (com a foto atual do candidato nela colada – exigência apenas para a 

modalidade B-1) sem qualquer alteração, sem rasuras, omissões ou falhas, (2) a via 

original de sua cédula de identidade e (3) uma xerox colorida e nítida deste documento. 

  

§ 5.º – A perda da “Ficha de Inscrição” ou a falta do exigido atual retrato colado, poderão provocar 

danos irreparáveis ao candidato, único responsável por estas possíveis ocorrências. 

 

Art. 12. As provas da Modalidade “B” (Concurso Vestibular) estão assim configuradas: Questões 

objetivas: Língua Portuguesa –  (10 questões/peso de cada: 3,6)  Literatura Brasileira – 5 

questões/ peso de cada:3,4); Biologia  – 10 questões/peso de cada: 3,3); Química  – 5 questões/ 

peso de cada:2,8);  Matemática – 10 questões/peso de cada: 2,9); Física – 5 questões/peso de 

cada:1,2); Língua Inglesa – 8 questões/peso de cada:1,0);  Estudos Sociais( Geografia e 

História) – 7 questões/peso de cada:1,0);   Questões discursivas: Redação, Interpretação, Cultura 

Geral e Conhecimentos Atualizados, e serão realizadas de acordo com a programação 

disciplinada no Edital correspondente, podendo haver previsão de divisão em partes e intervalo. 

 

§ 1.º – No somatório dos pontos, que definirá o processo classificatório, levar-se-á em 

consideração a parte inteira dos números apurados e a primeira casa após a vírgula (os décimos). 

 

§ 2.º – Na realização das provas da Modalidade “B”, em suas versões "B-2" e "B-3" e, 

exclusivamente nas datas a elas correspondentes, será abolida por unificação a existência 

de partes distintas, suprimindo o intervalo e fixando-se em 100 (cem minutos) a sua 

duração máxima, com aviso de proximidade do término quando alcançados os 90 

(noventa) minutos de seu inicio.  

§ 3.º – Não se aplica à versão "B-1" da Modalidade “B”, o normatizado no parágrafo anterior (§ 

2.º). 

 

Art. 13.  Nas questões de Redação, Interpretação, Cultura Geral e Conhecimentos Atualizados, que 

terão caráter exclusivamente eliminatório, espera-se que o candidato, no ato de escrever, 

demonstre, de forma mínima aceitável, obediência às normas cultas da Língua, clareza, concisão; 

ao interpretar, mostre entendimento (apreensão/compreensão) pleno das idéias contidas no texto 

selecionado; ao opinar, revele nível cultural entendido como mínimo aceitável e, ao demonstrar 

estar bem-informado, apresente-se em condições de interpretar fatos, fenômenos e circunstâncias 

atuais, relacionados à situação política, econômica e social das nações, noticiados pela Imprensa, 
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sendo-lhe, então, atribuído conceito: “S” – se revelar um desempenho igual ou superior a 50% 

(cinqüenta por cento) do esperado pela CESU, ou “N” – se estiver abaixo desse percentual, 

correspondendo para todos os efeitos ao grau 0 (zero).   

§ 1º – A apresentação do texto (forma) também será avaliada, não se admitindo grafia defeituosa 

com letras de dúbio efeito ou que não permitam fácil leitura. 

§ 2º–O candidato que receber o conceito “N” será eliminado do Concurso, tornando-se 

inaproveitáveis os pontos obtidos nas questões objetivas que integram o presente processo 

seletivo em sua modalidade “B”. 

§ 3º– O candidato que receber o conceito “S” será considerado parcialmente habilitado, ainda que 

não lhe sejam atribuídos pontos, a título de acréscimo, no resultado alcançado nas questões 

objetivas do presente processo seletivo, em sua modalidade “B”. 

§ 4º – Não se aplicam — sendo ignorados e não produzindo quaisquer efeitos — na avaliação de 

desempenho dos candidatos portadores de necessidades especias os seguintes critérios de 

correção: (1) Obediência mínima às normas cultas da Língua Portuguesa; (2) Ausência de 

erros ortográficos, de pontuação ou de acentuação (3) Constatação de grafia adequada 

(inexistência de letras de dúbio sentido); (4) Facilidade de leitura. 

 

Art. 14.  Os privados da visão física serão assistidos por fiscais leitores que assumirão também a tarefa de 

escrever, no espaço para tal reservado, o que lhes for ditado pelos candidatos sob sua 

assistência, desde que tenham obedecido ao que determina o art.10, item 7, deste Regulamento. 

 

Art. 15.  A contagem de pontos (150 pontos é o máximo possível) só levará em consideração as questões 

objetivas (múltipla escolha) e a prova de “Redação, Interpretação, Cultura Geral e Conhecimentos 

Atualizados” possibilitará ao candidato dois conceitos (“S” ou “N”) e terá apenas o caráter 

eliminatório (resultante do Conceito “N”), tornando inaproveitável a participação dos candidatos 

que fornecerem, nesta importante parte do processo, evidências fortes de inabilitação para o 

ingresso na vida acadêmica de nível superior. 

 

Art. 16.  As respostas serão assinaladas em folha específica, com marcação feita por caneta esferográfica 

com tinta preta ou azul escura, sendo este documento a única e exclusiva fonte de apuração de 

pontos. 

Parágrafo único – A não utilização da caneta esferográfica com tinta preta ou azul escura, ou, 

ainda, o seu uso em desacordo com as instruções recebidas, poderá 

redundar em prejuízo ao candidato, propiciando o surgimento de falha 

irreparável na leitura ótica das marcações feitas na folha de respostas. 

 

Art. 17.  As provas terão apresentação diferenciada, podendo ser distintas de curso para curso e conterão – 

disposição não uniforme de matérias/disciplinas ou questões, mas a sua duração e abrangência 

de conteúdos serão as definidas para cada opção, conforme exarado no Art. 20 deste 

Regulamento. 

  Parágrafo único – Nas provas com aplicação dividida, ao término da Parte I, o candidato 

entregará ao fiscal, simultaneamente, o caderno de questões e a folha de 

respostas; e, ao final da Parte II, o caderno de questões (que conterá a 

Redação e as questões subjetivas) e a folha de respostas. 

 

Art. 18.  Os conteúdos programáticos – que limitarão o alcance das provas –  e os critérios para 

conceituação das questões subjetivas serão definidos pela CESU e se constituirão em anexo ao 

Edital. 

 

Art. 19. Os critérios estabelecidos para a classificação dos candidatos na Modalidade “B” são os seguintes: 
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§ 1º - A classificação dos candidatos dar-se-á de acordo com a opção anotada na inscrição e, 

rigorosamente, pela ordem decrescente do total de pontos obtidos no conjunto das provas e o 

total de pontos será alcançado depois de obtida a distribuição dos graus brutos de cada 

prova. 

§ 2º - Havendo candidatos em uma mesma opção com igual número de pontos, no cômputo geral, a 

classificação, por desempate, far-se-á levando-se em conta, sucessivamente: o maior número 

de pontos na prova de (1) Língua Portuguesa; de (2) Literatura Brasileira; de (3) Biologia; de 

(4) Química; de (5) Matemática; de (6) Física; de (7) Língua Inglesa (Inglês) e de (8) Estudos 

Sociais (História e Geografia); e, persistindo o empate, a vaga será daquele que tenha mais 

idade. 

§ 3º - Na eventualidade de surgirem vagas remanescentes em cursos, e, ou, turnos, os não 

convocados à matrícula, desde que participantes não eliminados, poderão se candidatar a 

tais vagas, prevalecendo, neste processo seletivo específico, a modalidade e versão da sua 

inscrição e a ordem decrescente estabelecida de acordo com o total de pontos alcançados 

pelo Candidato. 

 

Art. 20.  O candidato, no ato de inscrição, identificará o curso de sua escolha e, se este funcionar em mais 

de um local ou horário, assinalará o seu interesse (campo da opção) ao qual se manterá 

exclusivamente vinculado, obrigando-se a submeter-se aos critérios de classificação ora previstos. 

 

Art. 21.  Será excluído do PROCESSO DE SELEÇÃO o candidato que apresentar documentação inidônea 

ou preencher os formulários de inscrição com dados incorretos. 

 

Art. 22.  O candidato ao se inscrever assume responsabilidade por todas as informações por ele mesmo 

inseridas, sendo-lhe vedado pretender transferir responsabilidade para terceiros, na ocorrência de 

erro ou tentativa de fraude. 

Parágrafo único - O candidato que negligenciar o disposto neste artigo, permitindo que a sua 

inscrição seja realizada por terceiros, responderá isoladamente por quaisquer 

prejuízos daí advindos, não podendo alegar desconhecer a obrigação a ele 

imposta. 

  

Art. 23. Será excluído do PROCESSO DE SELEÇÃO, modalidade “B”, a qualquer tempo, o candidato que: 

I - apresentar documentação inidônea; 

II - preencher os formulários de inscrição com dados incorretos ou inverídicos; 

III – não acatar as instruções contidas nas capas das provas; 

IV - deixar de realizar as provas, na data e horário previstos, ou deixar de redigir o texto da 

Redação ou não responder a determinado número de questões discursivas, conforme 

instrução contida na prova; 

V - chegar atrasado ao local das provas; 

VI - obtiver conceito “N” nas questões discursivas;  

VII - obtiver percentual de acerto inferior a 10% (dez por cento) nas questões objetivas; 

VIII - utilizar-se, no decorrer das provas, de qualquer fonte de consulta ou for surpreendido em 

tentativa de comunicação verbal mediante uso de aparelhos ou não, escrita ou por gestos; 

IX - não devolver, tanto na Parte I quanto na Parte II, o caderno de questões objetivas e, ou, a 

folha de respostas; 

X - não devolver o caderno de questões discursivas; 

XI -  ausentar-se do recinto da prova sem permissão ou praticar ato de incorreção ou descortesia 

com qualquer dos examinadores, executores, seus auxiliares, fiscais ou autoridades 
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incumbidas da realização das diversas fases do processo seletivo, ou, ainda, tiver conduta 

perturbadora da ordem; 

XII - ausentar-se do local da prova, sem o acompanhamento do fiscal e mediante autorização do 

Principal do  Setor, após iniciado o tempo de prova; 

XIII - deixar de assinar nos locais previstos: no requerimento de inscrição, no controle de 

presença, nos cadernos de questões e na folha de respostas. 

XIV - sendo portador de necessidades educacionais específicas, ignorar e deixar de atender o 

disposto nos Artigos 5.º, 53 e 54 (quinto, cinquenta e três e cinquenta e quatro) deste 

Regulamento. 

 

Art. 24.  Também será excluído, a qualquer época, mesmo depois de encerrado o processo da matrícula, o 

candidato que houver participado do PROCESSO DE SELEÇÃO, em qualquer de suas 

modalidades, usando documento ou informações falsas, incompletas ou que não atendam 

integralmente às exigências do Edital CESU e deste Regulamento. 

 

Art. 25.  Será assegurado, a todos os candidatos que concorrem às vagas, o conhecimento dos resultados 

alcançados através de consulta, no site da UNIGRANRIO, dos pontos e conceitos obtidos. 

 

Art. 26.  A estrutura organizacional dos cursos de graduação, as Habilitações existentes, as propostas 

pedagógicas e as conceituações obtidas em avaliações internas e externas estão anotadas no site 

da Instituição.  

 

Art. 27. Os integrantes das turmas iniciais quando egressos do Processo Seletivo de que trata este 

Regulamento se obrigam à total  inserção na primeira fase do Fluxo-Curricular-Acadêmico-

Financeiro sendo vedadas tanto o cancelamento de inscrição em determinada disciplina como o 

trancamento de matrícula com suspensão temporária do vínculo institucional.  

Parágrafo único -  Situações comprovadamente excepcionalíssimas poderão ensejar à Reitoria 

decidir de forma contrária ao previsto no caput deste artigo. 

 

Art. 28.  Nos cursos que oferecem dupla formação (bacharelado e licenciatura plena), os Editais dos 

Processos Seletivos identificarão a que tipo de formação o código da opção se refere, a interação 

programada no desenvolvimento curricular entre tais formações nos cursos de Química, Biologia 

e Educação Física. 

  Parágrafo único - Os interessados em ingressar nos cursos informados no caput deste artigo 

deverão, antes de se inscreverem, obter informações de como está programada a interação entre 

os dois tipos de formação, bem como dos locais em que tal acontece. 

 

Art. 29.  No curso de Medicina, atividades acadêmicas de qualquer natureza poderão ser programadas 

para turmas ou grupo de alunos deste curso em quaisquer dos turnos (matutino, vespertino, 

noturno) do funcionamento institucional; os estágios curriculares dos cursos de Enfermagem e 

Farmácia e atividades práticas de determinadas disciplinas suas, independentemente do turno 

que identifica a oferta do seu funcionamento, serão realizados apenas no período diurno. 

  

Art. 30.  Ao candidato será dado a conhecer integralmente os termos do “Documento de Prestação de 

Serviços Educacionais – Contrato de Adesão”, a ser firmado com a Entidade Mantenedora, na 

hipótese de seu aproveitamento no Processo Seletivo, ficando acordado que a não aceitação dos 

termos do referido contrato expressa desistência à matrícula, em caráter definitivo e irrevogável. 

 

Art.31.  A matrícula aceita pela UNIGRANRIO implica a concordância do aluno em respeitar e cumprir 

todas as normas legais, estatutárias, regimentais, acadêmicas, administrativas e disciplinares da 
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Universidade, ora em vigor, bem como as que vierem a ser estabelecidas pelos órgãos 

competentes. 

 

Art. 32.  À UNIGRANRIO é reservado o direito de, eventualmente:  

I - não realizar avaliação para os cursos em que o número de candidatos inscritos seja menor que 

o número de vagas fixado no Edital CESU, ou realizar novas seleções em outras chamadas, 

ou, ainda, ocupá-las com portadores de diploma de graduação superior em cursos afins, nos 

termos do Regimento Geral da UNIGRANRIO.  

II - não oferecer os cursos e, ou, habilitações para os quais o número de alunos, efetivamente 

aprovados e/ou matriculados, seja inferior ao fixado no citado Edital;  

III - aguardar o desfecho do Processo Seletivo (realização de todas as chamadas) ou mesmo o 

término do Processo de matrícula para divulgar os cursos e, ou, habilitações que não serão 

oferecidos por ter sido constatada a inexistência de demanda mínima. 

IV- aumentar ou distribuir entre Campi e Unidades — sob amparo do que preceitua o Art. 53, 

inciso IV da Lei n. º 9.394, de 20 de dezembro de 1966, Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. — mediante Adendo ao Edital aprovado pelo CONSEPE, o número de 

vagas oferecidas em determinadas opções. 

V-  não inserir em processo seletivo, vinculado a determinado período letivo, uma ou mais 

modalidades de acesso aos cursos superiores em funcionamento em seus campi e 

respectivas unidades. 

 

Parágrafo único - Existindo qualquer das situações anotadas acima nas alíneas I, II e III, a CESU 

providenciará devolução de todos os valores pagos, sob qualquer título, pelos 

candidatos inscritos nas opções alcançadas pela ocorrência. 

 

Art. 33.  O Edital CESU, o texto deste Regulamento, o “Documento de Prestação de Serviços Educacionais 

– Contrato de Adesão” e demais informativos previstos na legislação em vigor, serão livremente 

acessados através do site da UNIGRANRIO na Internet (www.unigranrio.br) e permanecerão à 

disposição do público nos locais de atendimento desta Instituição. 

 

Art. 34.  O pagamento da taxa de inscrição no PROCESSO SELETIVO não abriga despesas oriundas de 

atendimento médico ou hospitalar ao candidato socorrido por ter passado mal no ambiente das 

provas ou fora dele. 

 

Art. 35.  As atividades escolares dos cursos superiores da UNIGRANRIO desenvolvem-se em sua sede 

principal (Rua Prof. José de Souza Herdy) que se desdobra em seu Anexos no próprio bairro e 

em "Santa Cruz da Serra”; Campus II (Rio de Janeiro/Lapa, Rio de Janeiro/Barra da Tijuca; Rio de 

Janeiro/Carioca-Vicente de Carvalho; Campus III (Silva Jardim); Campus IV (Magé, RJ); Campus 

V (São João de Meriti); Campus VI (Macaé, RJ), Campus VII (Nova Iguaçu, RJ) e em todos os 

Polos de EaD espalhados pelo País.  

§ 1º - Havendo conveniência operacional sustentada na racionalidade e admitindo-se a dinâmica 

da expansão do ensino superior nos centros urbanos — sem prejuízo à qualidade 

acadêmica, — as turmas instaladas em determinado campus ou unidade, poderão ser 

transferidas para Anexos ou Unidades próximas, provisória ou definitivamente. 

§ 2º - O número de Anexos ou Unidades poderá ser alterado, para mais ou menos, por 

conveniência administrativa, atendendo à racionalidade de crescimento sustentável e à 

missão desempenhada pela Instituição. 

. 

Art. 36.  As atividades escolares da UNIGRANRIO desenvolvem-se pela manhã, à tarde e à noite, 

conforme discriminado a seguir: os cursos de horário integral são ministrados de segunda-feira a 

http://www.unigranrio.br/
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sábado, pela manhã e, ou, à tarde, e, excepcionalmente, também, no horário noturno; as 

atividades de EaD são desenvolvidas em horário livre, mas, obedecem à disciplina metodológica 

própria desta modalidade. 

 

Art. 37.  Os cursos diurnos são ministrados de segunda-feira a sábado, pela manhã e, ou, à tarde e não 

são vedadas atividades curriculares eventuais em mais de um turno e os cursos noturnos são 

ministrados de segunda a sexta-feira, no horário compreendido entre 18h e 22h50 min, podendo, 

também, haver aulas em um ou dois turnos aos sábados. 

 

Art. 38.    Os cursos ministrados a distância, de natureza diferenciada, são regidos por regulamento próprio 

e comportarão experimentação, diversidade e inovação em sua operacionalidade. 

 

Art. 39.  As atividades escolares identificadas como trabalhos acadêmicos efetivos ou trabalhos 

acadêmicos integradores, desde que adrede previstas e presentes na programação semestral das 

disciplinas, não estão restritas aos espaços físicos da sala de aula, nem aos identificados 

tradicionalmente como “horário de aulas”. 

 

 

Art. 40. Os candidatos selecionados à matrícula devem estar cientes de que a UNIGRANRIO poderá 

convocá-los para se submeter às provas de avaliação de conhecimento integrado, exames 

suplementares, ou, às provas de avaliação promovidas pelo Ministério da Educação, em 

quaisquer datas, mesmo que essas incorram em dia de domingo. 

 

Art. 41. Havendo conveniência administrativa, os cursos diurnos que tenham turmas correspondentes no 

tempo noturno terão atividades no horário original apenas nos 4 (quatro) primeiros períodos 

letivos, transferindo-se o funcionamento de sua parte restante para a noite. 

 

Art. 42. Falha circunstancial, omissão, tardamento ou tolerância da UNIGRANRIO no exigir o estrito 

cumprimento dos termos e condições estabelecidos em PROCESSO DE SELEÇÃO não 

constituirá novação ou renúncia nem afetará o direito desta de exercê-lo a qualquer momento. 

 

Art. 43. O curso de Medicina Veterinária será ministrado no Campus I e terá ações acadêmicas no 

Campus III, em Silva Jardim, organizadas de modo a racionalizar e facilitar os deslocamentos dos 

alunos, inexistindo a necessidade, mesmo que temporariamente, de fixação de residência 

naquele município. 

 

Art. 44.  Os candidatos que vierem a ser selecionados à matrícula deverão requerê-las, exclusivamente, 

nos locais de funcionamento dos cursos/opções de suas escolhas prévias, salvo orientação em 

contrário anotada no documento entregue quando de sua saída das provas (comprovante de 

participação). 

 

Art. 45.  A UNIGRANRIO, através da CESU, fará divulgar, sempre que necessário, avisos oficiais, normas 

complementares ao presente regulamento e detalhes do funcionamento dos cursos, poderão ser 

obtidos através de contatos telefônicos ou por e-mails com as respectivas coordenações 

acadêmicas.  

 

Art. 46. O candidato participante da Modalidade B deverá estar no local da realização das provas com 

antecedência mínima de uma hora do início previsto, munido da FICHA DE INSCRIÇÃO (com a 

foto (colorida, em se tratando de candidatos ao curso de medicina) e recente, 

adequadamente colada), CÉDULA DE IDENTIDADE E A SUA CÓPIA (colorida, em se 



  

10 

tratando de candidatos ao curso de medicina) CANETA ESFEROGRÁFICA COM TINTA 

PRETA OU AZUL ESCURA, sabendo-se também antecipadamente informado do espaço de 

tempo, definido pela CESU, em que obrigatoriamente permanecerá no local de provas antes de 

poder dar a sua participação como encerrada.  

§ 1.º - Não será permitido uso ou porte de lápis e, ou, borracha. 

§ 2.º - Também não será permitido uso ou porte de qualquer tipo de aparelho eletro-eletrônico, 

receptor ou transmissor de mensagens, dados ou voz, calculadora, agenda eletrônica, 

telefone celular, bip, gravador, fones de ouvido, walkman, discman, palmtop e similares, 

réguas de cálculo, esquadros, compassos e transferidores durante as provas. 

§ 3.º - Aparelhos de comunicação e/ou aparelhos usados por portadores de deficiência auditiva 

serão mantidos desligados e sem uso, colocados pelo próprio usuário, dentro de envelope 

fornecido pela fiscalização e deixado exclusivamente sob sua guarda, embaixo da carteira 

por ele ocupada, durante todo o tempo de realização da prova. 

§ 4.º- A Fiscalização determinará o que mais deverá ser mantido pelo candidato dentro do 

envelope de que trata o parágrafo anterior (§ 3.º). 

§ 5.º- Os rascunhos, obrigatoriamente feitos à caneta, não serão levados em consideração, não 

influenciam na avaliação e os espaços em branco e o verso de todas as folhas poderão ser 

utilizados livremente para rascunhar. 

 

Art. 47.  Será facultada ao candidato que concorre às vagas vista nas folhas de respostas e comparação 

com os registros feitos pela CESU, revisão de julgamento de resposta dada a questões 

subjetivas, contestação de gabarito atribuído à determinada questão objetiva, respeitando-se 

sempre os prazos e condições estabelecidos no Edital disciplinador do Concurso Vestibular. 

 

 § 1.º - Por ocasião do primeiro acesso do candidato ao relatório individualizado de seu desempenho, no 

site da UNIGRANRIO –, onde constarão as informações “Resposta certa”, “Resposta errada”, 

“Marcação invalidada”, “Questão anulada”, “Peso” (valor atribuído à questão) e “Pontuação” 

(pontos obtidos como resultado de sua marcação), os dados nele contidos (e que não simularão 

qualquer expectativa de classificação) têm como preâmbulo os seguintes e claros dizeres: “Muita 

atenção! O resultado abaixo não é definitivo. A apresentação de recursos, dentro do prazo fixado, poderá 

alterar a situação do gabarito e, em consequência, a pontuação ora informada. ” 

 

 § 2.º - Quando requerida a revisão de julgamento a resposta dada à questão subjetiva, será esta 

realizada exclusivamente pela Banca Examinadora que, dentro do prazo fixado, assim se 

manifestará: (1) ”recurso acatado. Resposta revisada. Altere-se o conceito de negativo (N) para 

positivo (S) ”. (2) “Recurso recusado. Conceito (N) mantido. ” 

   

 § 3.º - A revisão de gabarito será da competência exclusiva da Banca Examinadora que, dentro do 

prazo fixado, assim se manifestará: (1) ”recurso acatado. Questão anulada. Atribua-se a 

pontuação a tal correspondente a todos os candidatos que se submeteram ao processo 

classificatório a que se refere este recurso”, ou (2) “Recurso recusado. Gabarito mantido. ” 

 

 § 4.º - Quando se tratar de erro material na inserção do gabarito de correção no sistema eletrônico de 

onde se origina o resultado da leitura dos cartões, a correção da falha – durante o prazo 

destinado a apresentação de recursos – será feita de pronto, sem a necessidade de aguardar o 

encerramento do espaço de tempo ora em referência. 

 

Art. 48. O gabarito referente à prova objetiva será divulgado juntamente com a relação dos candidatos 

eliminados por desempenho insatisfatório nas questões discursivas (Redação e questões 



  

11 

subjetivas) ou nas questões objetivas (-10% de acertos), em data e hora definidas pela CESU e 

informadas no Edital do Processo Seletivo. 

 

§ 1.º - O prazo para recurso (questionamento do gabarito ou da avaliação atribuída ao 

desempenho que levou à eliminação) será obrigatoriamente informado aos candidatos, 

devendo ser o citado recurso protocolado no local onde o candidato se submeteu ao 

Processo Seletivo. 

§ 2.º - Os recursos serão analisados pela Banca Examinadora que decidirá de forma inapelável. 

§ 3.º - Recurso provido implicará na aplicação do disposto nos § 2.º e § 3.º do artigo anterior 

(Art. 47) com a anulação da questão e atribuição a todos os participantes dos pontos 

correspondentes a tal. 

 § 4.º - Recurso provido resultante de nova avaliação da redação e das questões subjetivas, o 

ensejará a mudança do conceito ("N" para "S") e a consequente remoção do impetrante 

do rol de eliminados. 

 § 5.º - Ratificando o disposto no artigo anterior (Art. 47, § 4.º) em se tratando de ter sido 

constatado erro material mediante digitação, no sistema eletrônico de correção, de 

determinada letra tida equivocadamente como certa no gabarito, proceder-se-á a imediata 

correção, fazendo com que volte a prevalecer o certo e verdadeiro sobre o circunstancial 

e involuntário erro humano, impondo-se o justo e redefinindo a pontuação. 

§ 6.º - Somente após encerrado o prazo previsto para a apresentação de recursos é que 

haverá – conforme disciplinado no edital pertinente – a publicação do GABARITO 

FINAL utilizado na apuração definitiva dos pontos e no consequente e único 

posicionamento dos candidatos em relação às vagas do concurso. 

 

 

Art. 49.  Os Comprovantes de Participação entregues de forma individualizada aos participantes do 

Concurso conterão, obrigatoriamente, extraídos do EDITAL, as datas e horários previstos para a 

publicação do gabarito oficial e das relações contendo o resultado final (candidatos classificados e 

candidatos eliminados), bem como os prazos para a apresentação de recursos. 

§ 1.º -  Recursos, independentemente de sua motivação, só são cabíveis se restritos ao prazo 

estabelecido neste documento (Comprovante de Participação). 

§ 2.º- Os indispensáveis Comprovantes de Participação, da mesma forma, conterão as 

seguintes informações de posteriores acontecimentos: (1) data e horário previstos para a 

publicação, no site da UNIGRANRIO, do gabarito final, (2) da liberação do acesso 

concomitante dos candidatos aos resultados individuais, (3) da listagem geral contendo a 

relação dos classificados e dos não classificados, em ordem alfabética e, também, com 

a identificação dos eliminados, e (4) da listagem geral contendo a relação dos 

classificados e dos não classificados, por ordem de pontuação obtida e, também, com a 

identificação dos eliminados. 

§ 3.º - Os Comprovantes de Participação, fieis ao Edital, devem ser lidos, relidos e 

cuidadosamente preservados por conterem informações fundamentais de interesse do 

candidato. 

§ 4.º - Chega-se, assim, ao previamente delineado desfecho do processo de apuração dos 

resultados, possibilitando agora novo acesso do candidato ao relatório individualizado de 

seu desempenho, onde constarão as atualizadas informações “Resposta certa”, 

“Resposta errada”, “Marcação invalidada”, “Questão anulada”, “Peso” (valor atribuído à 

questão), “Pontuação” (pontos obtidos como resultado de sua marcação), e a informação 

referente ao posicionamento entre os já classificados e, se for o caso, entre os não 

classificados, dados que poderão ser livremente impressos. 
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Art. 50. Por medida de segurança, nas provas da Modalidade B-1, de aplicação dividida, nenhum 

candidato poderá ausentar-se da sala de prova, sob qualquer pretexto, antes do horário previsto 

para o término da Parte I do Concurso Vestibular (10h30min, inexistindo atraso fortuito) e, 

somente após 60 (sessenta) minutos do início da Parte II, poderá qualquer candidato dar a sua 

participação por encerrada, solicitando permissão para entregar o caderno de prova e retirar-se. 

 

Art. 51 Por medida de segurança, nas provas das Modalidades B-2 e B-3, de aplicação uniformizada, 

nenhum candidato poderá ausentar-se da sala de prova, sob qualquer pretexto, antes do horário 

previsto para o seu término (10h40min, inexistindo atraso fortuito), excetuando-se o previsto no 

artigo que se segue (Art. 52). 

 

Art. 52. Em situações emergenciais, o candidato solicitará e merecerá atenção e acompanhamento 

especial e aquele que, sabidamente, depender de tal assistência em virtude do tempo em que 

ficará impedido de locomover-se, deverá requerê-la, anexando justificativa documentada até 5 

(cinco) dias úteis que antecedem a data da prova, obrigando-se a aguardar o pronunciamento da 

CESU, que decidirá sobre a possibilidade ou não de atendimento ao solicitado. 

 

Art. 53.  O portador de deficiência desejoso de participar deste Processo Seletivo deverá — respeitando o 

prazo previsto para as inscrições e antes de efetivar a sua — marcar entrevista com a 

coordenação pedagógica do curso de seu interesse para obter informação se a sua circunstancial 

limitação será, ou não, fator necessariamente impeditivo para o exercício das atividades 

acadêmicas programadas pelo citado curso. 

Parágrafo único – Se atendidas as instruções contidas neste (Art. 53) e no artigo anterior (Art. 

52), novo local será definido para a realização da prova do assistido de modo 

diferenciado, impondo-se a presença de, no mínimo, 3 (três) fiscais, 

aleatoriamente escolhidos e registro da ocorrência por tais assinado. 

 

Art. 54.  Qualquer candidato, sem exclusão do portador de deficiência, se obriga a atender aos requisitos 

estabelecidos pelo Projeto Pedagógico (PP) do curso de seu interesse e demais instrumentos 

normativos da Instituição. 

 

 Art. 55.  Nas provas de aplicação dividida, a Parte I e a II terão, somadas, a duração máxima de 3h30min 

(três horas e trinta minutos), com intervalo, entre uma e outra de 30min (trinta minutos). 

§1º – Todos os candidatos sairão juntos e ao mesmo tempo da sala ao término da Parte I, após 

liberados pela Fiscalização e, na Parte II da prova, só poderão deixar o local após o tempo 

fixado (60min, sessenta minutos) e mediante permissão dos Fiscais.  

§2º – Na Parte II os 3 (três) últimos sairão obrigatoriamente juntos da sala. 

 

Art. 56. A fiscalização das atividades do Processo de Seleção, atuando em sala, fará as anotações 

pertinentes e também o registro das situações excepcionais ou das possíveis violações do 

presente regulamento em documento identificado como “Folha de Ocorrência”. 

Parágrafo único -  Queixa de candidato, referente à ocorrência tida como irregular no ambiente 

da sala, envolvendo ou não a fiscalização, só será levada em consideração se anotada pelo 

queixoso - no documento de que trata o caput deste artigo (“Folha de Ocorrência”) - neste mesmo 

ambiente, sem ultrapassar o horário de realização das provas a que se refere o fato e 

testemunhada por, no mínimo 2 (dois) candidatos. 

 

Art. 57.  Vencido o prazo de apuração e divulgação do resultado final e definitivo do Processo Seletivo — 

onde esteve inserido o período para apresentação de recursos por parte de candidatos — os 
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materiais usados na apuração – caderno de redação/ questões subjetivas e as folhas de 

respostas, serão incinerados. 

 

Art. 58. É assegurado o direito de efetuar matrícula na UNIGRANRIO somente ao candidato que preencher, 

simultaneamente, as seguintes condições: 

I- ser classificado no processo de seleção, — nos termos do Edital e Regulamento específicos— 

dentro do número de vagas oferecidas; apresentar-se pessoalmente à Divisão de 

Administração Acadêmica da UNIGRANRIO, sem alterar a aparência que deve permanecer 

coincidente com a encontrada na foto anexada à ficha de confirmação de inscrição, instruindo-

o com os seguintes documentos: 

II. a) certificado de Conclusão do Ensino Médio (2º Grau), acompanhado de Histórico Escolar 

completo ou documentos equivalentes, conforme o Art. 44, inciso II, da Lei nº 9.394, de 

20/12/96 (original e duas cópias). O certificado obtido no estrangeiro deverá ser declarado 

equivalente ao brasileiro pelo Conselho Estadual de Educação. 

II. b) cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento. 

II. c) documento oficial de identidade (original e cópia: o primeiro para conferência e devolução no 

ato; o segundo, para o arquivo). 

II. d) cópia do CPF. 

II. e) cópia do Título de Eleitor (se maior de 18 anos, apresentação obrigatória). 

II. f) prova de que está em dia com as obrigações militares (se do sexo masculino). 

II. g) comprovante de residência (cópia) 

II. h) prova de pagamento, mediante recibo de depósito bancário, em formulário próprio, da 

primeira parcela da semestralidade. 

II. i) uma via, devidamente assinada, do acordo mútuo entre o acadêmico e a UNIGRANRIO 

("Documento de Prestação de Serviços Educacionais – Contrato de Adesão"). 

II. j) apresentar comprovante de pagamento da primeira parcela da semestralidade escolar do 

período letivo em referência. 

 

Art. 59.  O candidato que tenha concluído o ensino médio (2º Grau) e que, no ato da matrícula, não tenha 

ainda o certificado de sua conclusão, ou que esteja em final de curso, poderá apresentar uma 

declaração provisória, emitida pelo estabelecimento de origem, que explicite a data em que 

ocorreu a conclusão do ensino médio (2º Grau) ou a data prevista para seu término, devendo 

substituí-la pelo certificado definitivo até 30 (trinta) dias após a matrícula. 

 

Art. 60.  A declaração provisória será apresentada em documento oficial, e conterá os atos legais que dão 

amparo à Instituição e ao curso e só será aceita se comprovar que o candidato concluiu, ou 

concluirá o ensino médio (2º grau) ou equivalente, antes da data prevista para o início das 

atividades do curso da UNIGRANRIO, para o qual se classificou. 

 

Art. 61. O candidato que possuir créditos acadêmicos obtidos em cursos de Instituições de Ensino 

Superior, legalmente habilitados, poderá solicitar aproveitamento de estudos, no ato de matrícula, 

anexando, para tanto, cópia do histórico escolar, programa autenticado das disciplinas e diploma 

de conclusão do curso, ou declaração fornecida pela instituição congênere, que ateste a 

regularidade e avaliação dos estudos anteriores.  

 

Art. 62.  Em face da dificuldade de se confirmar a autenticidade de documentos acadêmicos obtidos no 

exterior, não haverá aproveitamento de estudos realizados em instituições estrangeiras de 

egressos do Processo Seletivo de que trata este Regulamento. 
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Art. 63.  A matrícula é um processo que compreende 2 (duas) etapas distintas, mas indissociáveis entre 

si: 1ª etapa (Pré-matrícula) – Impressão, pelo próprio candidato, do boleto de pagamento da 1.ª 

(primeira) parcela da semestralidade escolar, de 2 (duas) vias do contrato de prestação de 

serviços educacionais, de uma via do comprovante de entrega de documentos (a serem 

apresentados na etapa posterior juntamente com o arrolado no Edital) e, até dois dias após a 

emissão do boleto, a concretização do pagamento deste na rede bancária; 2ª etapa – 

Comparecimento pessoal à sede do curso em que está se matriculando para exame da 

documentação compilada durante a 1.ª etapa (Pré-matrícula), ocasião em que lhe será informado 

o local e a data de seu acolhimento na UNIGRANRIO.  

§ 1º Na contratação dos serviços educacionais, o menor de 18 (dezoito) anos assinará juntamente 

com o seu responsável legal; 

§ 2º Se atendidas as exigências da legislação educacional em vigor, os termos do contrato, as 

regras do presente Edital e as normas exaradas no Estatuto e no Regimento Geral da 

UNIGRANRIO, o processo é deferido, e o requerente adquire a condição de regularmente 

matriculado, desfrutando dos direitos e obrigando-se aos deveres daí decorrentes. 

§ 3º A duração da 2ª etapa varia de acordo com a condição em que os documentos são 

apresentados e, havendo indeferimento, anulada é a etapa anterior, até mesmo o contrato 

assinado entre as partes, quando os valores pagos pelo requerente são imediata e 

integralmente devolvidos. 

§ 4º Independente da inexistência de má-fé, não será considerado como produzindo qualquer 

efeito o boleto que, por falha humana, for recebido pela rede bancária fora do prazo de sua 

validade, previamente definido pela Instituição. 

 

Art. 64.  Depois de efetuada a pré-matrícula, ou mesmo já tendo sido finalizada a matrícula institucional, 

havendo interesse por parte do egresso do Processo Seletivo em apresentar pedido de 

cancelamento do vínculo então estabelecido, a devolução de 80% (oitenta por cento) do valor 

pago referente à parcela da semestralidade só acontecerá se o requerimento de que trata este 

artigo for protocolado no Uni Relacionamento, inexoravelmente, até o primeiro dia letivo (início 

das aulas) do calendário escolar da UNIGRANRIO. 

 

Art. 65.  Estando inserida no Processo de Seleção da UNIGRANRIO, a Modalidade “D” [nas versões “D-

2” (voltada a candidatos a Cursos de Graduação), “D-3” (voltada a candidatos a Cursos de 

Tecnologia) e “D-4” (voltada aos interessados a ingressar em cursos ministrados a distância 

(EAD)] será realizada mediante acesso ao Site da UNIGRANRIO, contato telefônico ou 

comparecimento às dependências dos Campi da UNIGRANRIO, ocasião em que o interessado 

informará os seus dados pessoais, declarará a sua condição de legalmente habilitado a pleitear 

ingresso no ensino superior (ter concluído  o ensino médio podendo disto dar prova documental) e 

escolherá data, hora e local (dentro do calendário que lhe será apresentado)em que pretende ser 

examinado. 

§ 1º O exame de que trata o caput deste artigo só será efetivamente realizado se antecedido pela 

apresentação do candidato de prova documental de sua condição de legalmente habilitado 

a pleitear ingresso no ensino superior (documento de conclusão do Ensino Médio).  

§ 2º Quando possível à Instituição a iniciativa de promover contato telefônico com o interessado, a 

inscrição poderá ser concretizada por este meio alternativo, sem a intervenção do Setor de 

Atendimento Único que administra o uso do 3219-4040. 

§ 3º O candidato que desejar aproveitar os resultados obtidos no ENEM - Exame Nacional do 

Ensino Médio, ao se inscrever anotará os dados constantes do Boletim de Resultado do 

Participante (original e cópia) com o qual estará dispensado de se submeter a exames 

previstos nas Modalidades “B” e “”D”, desde que o seu desempenho no ENEM tenha se 

situado na faixa do aceitável.  
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§ 4º O boletim do ENEM a que se refere o parágrafo anterior (§ 3º) deverá estar perfeitamente 

preservado e não poderá conter anotações, rabiscos, rasuras ou rasgos. 

§ 5º O Exame da Modalidade “D” estará restrito à Prova de Redação, podendo esta estar 

acrescida de questões de interpretação, conhecimentos gerais e conhecimentos 

atualizados e, o resultado, sempre que possível, será informado ao candidato logo depois 

de encerrada a correção. 

 

Art. 66.  A avaliação da Modalidade “D” se sujeita aos seguintes critérios: na prova de Redação, que terá 

caráter aprovativo ou eliminatório, espera-se que o candidato, no ato de escrever, demonstre, de 

forma mínima aceitável, obediência às normas cultas da Língua, clareza, concisão; ao interpretar, 

mostre entendimento (apreensão/compreensão) pleno das ideias contidas no texto selecionado; 

ao opinar, revele nível cultural entendido como mínimo aceitável e, ao demonstrar estar bem-

informado, apresente-se em condições de interpretar fatos, fenômenos e circunstâncias atuais, 

relacionados à situação política, econômica e social das nações, noticiados pela Imprensa, sendo-

lhe, então, atribuída, se revelado um desempenho, no mínimo razoável, nota entre os valores 50 

(cinquenta) e 100(cem), condição de candidato aprovado, ou atribuída, se revelado desempenho 

insatisfatório, nota igual ou abaixo de 40 – condição de candidato eliminado.   

§ 1º – A apresentação do texto (forma) também será avaliada, não se admitindo grafia defeituosa 

com letras de dúbio efeito ou que não permitam fácil leitura. 

§ 2º – Os Examinadores se obrigam — na avaliação do desempenho e no lançamento dos 

resultados, restritos aos 11 (onze) padronizados— a respeitar o abaixo convencionado: 

O (zero) – prova entregue em branco ou demonstrando absurda ignorância dos critérios 

definidos neste Edital.  

10 (dez) – prova com baixíssimo nível de desempenho. 

20 (vinte), 30 (trinta) e 40 (quarenta) – prova em escala de baixo nível de desempenho.  

50 (cinquenta) – prova com razoável nível de desempenho 

60(sessenta), 70 (setenta) e 80 (oitenta) – prova em escala de bom nível de desempenho. 

90 (noventa) – prova com excelente nível de desempenho. 

100 (cem) – prova com nível excepcionalíssimo de desempenho. 

 

Art. 67. As inscrições na Modalidade “D” em determinada opção (vinculada a curso/local e turno de 

funcionamento) serão encerradas quando da constatação de preenchimento das vagas 

oferecidas.  

§ 1º – As inscrições serão realizadas até quando ocupadas todas as vagas disponíveis ou, de 

forma imperiosa, exaurido o espaço de tempo admissível no calendário acadêmico e 

terão validade apenas para matrícula no semestre letivo previsto. 

§ 2º – Sem alterar o normatizado neste Regulamento, a Modalidade “D” poderá comportar pré-

inscrições com o objetivo de melhor organizar o processo de agendamento. 

 

 Art. 68.  Aos interessados é aconselhado acessar o site da UNIGRANRIO na Internet onde lhes serão 

fornecidas as informações sobre os atos que amparam legalmente o funcionamento dos Cursos 

da UNIGRANRIO e os conceitos obtidos nas avaliações do MEC. 

 

Art. 69.  As provas da Modalidade “D” terão a duração máxima de 60 (sessenta) minutos. 

 

Art. 70. O prazo para recurso (questionamento da avaliação atribuída ao desempenho que levou à 

eliminação) na Modalidade “D”, em suas versões “D-2” e “D-3” esgotar-se-á 48h (quarenta e 

oito horas) após a divulgação do resultado, devendo ser o mesmo protocolado no local onde o 

candidato se submeteu ao Processo Seletivo, sendo este o único meio que permitirá seja dado 

consequência ao questionamento. 
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§ 1º – Os recursos serão analisados pela CESU que decidirá de pronto e de forma inapelável. 

§ 2º – Recurso provido e que implique em atribuição de nota igual ou superior a 50 (cinquenta), 

ensejará automática mudança, alterando-se a condição de “candidato eliminado” para 

“candidato aprovado”. 

§ 3º – Não haverá cobrança de taxa na apresentação de recurso. 

 

Art. 71.   Os classificados obterão o material a ser utilizado na matrícula pela Internet, incluindo o boleto de 

pagamento da primeira parcela da semestralidade e se obrigam a respeitar os prazos definidos no 

Comprovante de Participação e, quando se tratar de reclassificações, as datas e horários 

estabelecidos pela CESU. 

  Parágrafo único- O boleto acima referido será pago preferencialmente na rede bancária. 

  

 Art. 72.  O atendimento aos candidatos aprovados — nos locais e horários informados durante o 

Exame – para desfecho do processo e emissão, sem ônus, da primeira via de sua Carteira de 

Identidade Estudantil (Lei Estadual n. º 5460, de 3/6/2009), observará às exigências definidas no 

Art. 58 (Artigo cinquenta e oito) deste Regulamento. 

 

Art. 73.  Não se aplica à Modalidade D, em qualquer versão sua, o limite de tempo estabelecido no Art. 64, 

sendo assim, o prazo alcança os primeiros trinta dias, contados a partir do início de cada período 

letivo. 

 

Art. 74.  Os candidatos do sexo masculino, que em virtude do desempenho em quaisquer das modalidades 

do Processo Seletivo realizado pela UNIGRANRIO, vierem a ingressar nos cursos de graduação 

abaixo arrolados e que se encontrem na condição de não terem prestado o serviço militar inicial 

no momento de convocação de sua classe, por adiamento ou dispensa de incorporação, estão 

cientes de que deverão se apresentar obrigatoriamente à seleção às Forças Armadas, no início 

do ano em que ocorrer o desfecho de sua formação universitária, e, tendo-o  feito, se ausentar, 

sem a ter completado, serão considerados refratários e não poderão prestar exames, receber 

diploma ou tê-los registrado, ficando sujeitos a penalidades.  

Parágrafo único- Os cursos mencionados na lei que impõe a obrigatoriedade citada no caput 

deste artigo são os seguintes: Bacharelado em Farmácia, Bacharelado em 

Medicina, Bacharelado em Medicina Veterinária e Bacharelado em 

Odontologia, conforme elencados na Lei n. º 12.336, de 26 de outubro de 

2010. 

 

Art. 75.  As normas que disciplinam a realização dos ingressos iniciais da Modalidade B-1, são aplicáveis 

aos acadêmicos de medicina que se encontrarem na condição de abandono de curso, desde que 

a perda de vínculo com a UNIGRANRIO não seja superior a 3 (três) anos letivos, apurados 

mediante a soma dos semestres letivos decorridos (dois semestres = um ano) e que desejarem 

reatar o vínculo submetendo-se obrigatoriamente à avaliação em Concurso Vestibular, 

obrigatoriamente, na Modalidade B-1. 

  § 1º – Nesta situação específica e extraordinária, só serão considerados aprovados e aptos a 

reatar o vínculo acadêmico com a Instituição e Curso, os que obtiverem, no mínimo, 50 % 

(cinquenta por cento) do total de pontos possíveis. 

  § 2º – Quando da ocorrência – com resultado positivo, isto é, com aprovação nos termos do 

parágrafo anterior (§ 1º) deste artigo (Art. 75) o interessado se habilita a sair do “abandono de 

curso”, reatando o vínculo acadêmico  e, na efetivação deste reatamento, o histórico escolar do 

reingressante anotará: “Vínculo reatado em (data do fato), mediante resultado satisfatório na avaliação realizada em (data do 

Concurso Vestibular), conforme disciplinado, no Regulamento do Processo Seletivo, pelo Conselho de Ensino e Pesquisa, colegiado 

normativo acadêmico máximo da UNIGRANRIO”. 
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Art. 76. Os casos omissos e quaisquer situações não previstas serão considerados e decididos pela CESU, 

que deliberará na presença do Pró-Reitor de Administração Acadêmica ou na impossibilidade de 

sua participação, aconselhada por autoridade acadêmica indicada pelo Reitor da UNIGRANRIO. 

 

Duque de Caxias, RJ, 8 de dezembro de 2017. 

 

 

Comissão Executiva de Seleção à UNIGRANRIO  

 

 

 

Esta atualização do Regulamento do Processo Seletivo é resultado de reforma aprovada 

pelo plenário do Conselho de Ensino e Pesquisa, órgão colegiado universitário máximo da 

UNIGRANRIO, em sessão plenária realizada aos oito dias do mês de dezembro do ano de 

dois mil e dezessete (Resolução CONSEPE nº 75/17, de 8 dezembro de 2017) 


