FAQ – PERGUNTAS E RESPOSTAS MAIS FREQUENTES

1.

Qual o período de Inscrição para o Processo Seletivo de 28/07?
R - De 07 de julho até às 12h de 27 de julho de 2019.

2.

Quantas vagas e cursos estão sendo ofertados para o Processos Seletivo 2019.2 de 28/07?
R - A Tabela de Cursos para o Processo Seletivo de 28/07, encontra- se no Edital 03, publicado em 10/07.

3.

Qual a data da Prova do Processo Seletivo para os Cursos da Unifacs para 2019.2?
R - A Prova será realizada em 28/07/2019.

4.

Concluído o período de inscrição, o candidato pode alterar sua opção de curso ou forma de ingresso?
R - Após a efetivação da Inscrição, não será permitida alteração das opções de curso e turno.

5.

A Universidade dispõe de alguma forma e/ou período de realização de inscrição sem a cobrança de taxas?
R - O candidato deverá ler o Edital 01/ 2019 e o Manual republicados em 10/06, bem como o Edital 03, para
Provas de 28/07, para obter informações sobre cobrança da taxa.

6.

Caso precise de atendimento diferenciado para realizar as Provas o que deve ser feito?
R - O candidato deve até sete dias antes da realização das Provas, enviar Formulário de Solicitação, conforme
determina o item 5.6 do Manual, para o e-mail: unifacs.laudo@consultec.com.br.

7.

Como o candidato ficará sabendo a data e horário para realização das provas do vestibular de 07/07?
R - Data: As provas do PSRED serão realizadas nos dias, turnos e horários estabelecidos no Edital e no Cartão de
Convocação para Provas no site www.unifacs.br/vestibular, 2 (dois) dias antes da aplicação de sua prova e
verificar o horário e o local onde realizará a prova.

8.

Qual a Forma de Ingresso do Processo Seletivo de 28/07?
R - A forma de ingresso do processo seletivo do dia 28/07 será PSRED, conforme item 3 do edital “EDITAL n° 03
– REALIZAÇÃO DOS PROCESSOS SELETIVOS 2019.2 - Prova 28/07/2019”. O PSRED avaliará o candidato na
competência de produção de texto, em dois aspectos: Plano de Conteúdo (Ato de Pensar) e Plano de Expressão
(Ato de Dizer), conforme o item 8.2 do Manual do candidato.

9.

A Redação será avaliada em que escala?
R - A redação do PSRED será avaliada de 0 a 5 para cada Plano, totalizando 10 pontos brutos máximos.

10. A avaliação dos Planos considerará que aspectos cada um?
R - O candidato deverá consultar o Manual do Candidato republicado em 10/06, item 8.2.1.
11. O peso das Notas emitidas para cada Plano é igual?
R - Não, o Plano de Conteúdo terá peso 6.0 e o Plano de Expressão terá peso 4.0.
12. As Redações podem ser anuladas?
R - Sim se não atender ao Tema Proposto ou adotar textos padronizados, for escrita sob forma de verso, estiver
assinada, dentre outros, vide item 8.2.3.
13. Será adotada nota mínima para Redação?
R - Sim o candidato que não obtiver Nota Bruta Final Superior a 2.0 (dois pontos) será automaticamente excluído
do Processo Seletivo.

14. Após a realização das provas de que maneira fico sabendo da convocação dos aprovados para matrículas?
R - O Resultado de cada modalidade de ingresso dos Processos Seletivos 2019.2 UNIFACS será publicado,
exclusivamente, no site que realizou a inscrição, www.unifacs.br/vestibular.

