UNIVERSIDADE SALVADOR – UNIFACS
2ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO 2019.2
CURSOS PRESENCIAIS E EAD (EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA) DE GRADUAÇÃO
CURSOS DE LICENCIATURA, GRADUAÇÃO BACHARELADO E GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA
CAMPI SALVADOR E FEIRA DE SANTANA
De acordo com a Lei nº 9.394 de 20/12/96 e o Regimento Geral, a Reitora da Universidade Salvador - UNIFACS, no uso de suas
atribuições, torna pública a 2ª retificação ao Edital de abertura das inscrições do Processo Seletivo UNIFACS 2019.2, para
ingresso nos cursos de Licenciatura, Graduação Bacharelado e Tecnológica, na modalidade presencial e a distância, oferecidos
nos municípios de Salvador e Feira de Santana/BA, de acordo com as disposições a seguir:
Onde se lê:
6.1.1. As Provas Objetivas serão organizadas, conforme tabela a seguir:
Provas

Conteúdo

Prova 1

Comunicação e Expressão em
Língua Portuguesa/Literatura
Brasileira e em Língua
Estrangeira

Prova 2

Ciências
Humanas/
Atualidades

Prova 3

Prova 4

Ciências da
Natureza

Matemática/
Raciocínio Lógico
Matemático

Nº de Questões

12

08

10

10

Pesos

3,0

2,0

2,0

2,0

6.2. Prova de Redação
A Prova de Redação, que será avaliada numa escala de zero a dez pontos, apresentará um eixo
temático, a partir da informação e afirmação de textos ou fragmentos apresentados, considerando a sua
relevância social, cultural e histórica. O candidato poderá adotar uma linha de abordagem utilizando uma
das seguintes formas de produção de texto:
a) dissertativa, em que sejam demonstrados valores, opiniões, crenças, hipóteses, ideias, em suma os
aspectos axiológicos ou cognitivos para esse tipo de produção textual;
b) narrativa, em que sejam evidenciados fatos, ocorrências, relatos, tramas e ações, dentro de uma
linha temporal, própria de textos inerentes a esse tipo de composição;
c) persuasiva, em que se constitua uma peça capaz de convencer o destinatário sobre a posição do
argumento de um dos textos ou fragmentos apresentados como subsídios para a sua produção textual.
6.2.1. A Prova de Redação será organizada, conforme tabela a seguir:
Redação 01 (peso 1,0)

7.6. Permanência mínima do candidato em sala:
a) Para o Processo Tradicional o tempo de permanência será de 2 (duas) horas e o candidato só poderá levar seu
Caderno de Provas ao final do tempo de realização estabelecido para a Prova, ou seja, após três (03) horas do
seu início.
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Leia-se:
6.1.1. As Provas Objetivas serão organizadas, conforme tabela a seguir:
Provas

Conteúdo

Prova 1

Prova 2

Comunicação e Expressão em
Língua Portuguesa/Literatura
Brasileira

Ciências
Humanas/
Atualidades

5
3,0

Nº de Questões
Pesos

Prova 3

Prova 4

Ciências da
Natureza

Matemática/
Raciocínio Lógico
Matemático

5

5

5

2,0

2,0

2,0

6.2. Prova de Redação
A Prova de Redação, que será avaliada numa escala de zero a dez pontos, apresentará um eixo
temático, a partir da informação e afirmação de textos ou fragmentos apresentados, considerando a sua
relevância social, cultural e histórica. O candidato poderá adotar uma linha de abordagem utilizando uma
das seguintes formas de produção de texto:
a) dissertativa, em que sejam demonstrados valores, opiniões, crenças, hipóteses, ideias, em suma os
aspectos axiológicos ou cognitivos para esse tipo de produção textual;
b) narrativa, em que sejam evidenciados fatos, ocorrências, relatos, tramas e ações, dentro de uma
linha temporal, própria de textos inerentes a esse tipo de composição;
c) persuasiva, em que se constitua uma peça capaz de convencer o destinatário sobre a posição do
argumento de um dos textos ou fragmentos apresentados como subsídios para a sua produção textual
6.2.1. A Prova de Redação será organizada, conforme tabela a seguir:
Redação 01 ( peso 1,0)

7.6. Permanência mínima do candidato em sala:
a) Para o Processo Tradicional o tempo de permanência será de 1 (uma) hora e o candidato só poderá levar seu
Caderno de Provas ao final do tempo de realização estabelecido para a Prova, ou seja, após duas (02) horas do
seu início.
Esta retificação entra em vigor para o Processo Seletivo Tradicional, a partir da data de sua publicação. As demais informações
contidas no Edital e no Manual do Candidato do Processo Seletivo – Vestibular 2019.2 para os cursos de Licenciatura, Graduação
(Bacharelado e Tecnológica) – Campi Salvador e Feira de Santana ficam inalteradas.
Salvador, 23 de abril de 2019.
Prof.ª Marcia Pereira Fernandes de Barros
Reitora
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