
1 - O candidato pode se inscrever na UNIR sem ter participado das provas do ENEM? 

2 - A UNIR participa do Sistema de Seleção Unificada (Sisu)? 

3 - Quando e como são divulgadas as inscrições para o Processo Seletivo da UNIR? 

4 - O candidato pode escolher mais de um curso na UNIR? 

5 - O que o candidato precisa informar no ato do preenchimento da inscrição da UNIR? 

6 - Todos têm que preencher o questionário socioeconômico? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Não. Obrigatoriamente o candidato a uma vaga na UNIR deverá ter participado do último 
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Por exemplo: ENEM/2018 para o Processo 
Seletivo/2019. 

 

Não. 
 

O Edital do Processo Seletivo da UNIR é publicado, geralmente, no final do ano no sítio 
www.unir.br, com seu formulário próprio - o Questionário Socioeconômico-, a ser 
preenchido pelo candidato que deseja estudar na UNIR. 

 

Não. Na UNIR o interessado faz apenas 1 (uma) opção de curso. 
 

Número do CPF; 

Os dados pessoais (nome completo, nome dos pais, etc); 

Endereço; 

Contatos; 

Preencher o questionário socioeconômico e o formulário de inscrição corretamente; 

O curso que deseja fazer na UNIR. 
 

Sim. Este questionário retrata o perfil do candidato. A partir das informações prestadas o 
sistema habilita as modalidades de vagas de acordo com o perfil do candidato. 
 

7 - Depois de terminar o preenchimento do questionário socioeconômico e do formulário 
eletrônico de inscrição, o que devo fazer? 
Conferir os dados preenchidos, inclusive no questionário socioeconômico, pois as 
informações prestadas servirão de base para disponibilização da (s) opção (es) de 
modalidade de vagas e, em seguida, prosseguir com a inscrição até o momento da impressão 
do comprovante. 
 
 
 

http://www.unir.br/


17 - Quais os tipos de cotas? 

 

 

   8 - Quem pode participar das cotas e quais os requisitos? 
Candidatos que estudaram TODO o ensino médio em ESCOLA PÚBLICA, sendo esse o 
requisito e comum a todos os cotistas. A partir deste requisito tem os demais: 

 Renda familiar bruta per capita; 

 Autodeclarados; 

 PCD; 
 

. 9 - Se o candidato estudou em uma escola da rede privada recebendo bolsa de estudo, 
pode concorrer a uma vaga nas cotas? 
Não. O estudante bolsista na rede privada não pode concorrer às vagas de cotas. 

 

. 10 - Se o candidato estudou em uma escola comunitária, confessional religiosa e/ou 
filantrópica, poderá concorrer às cotas? 
Não, conforme regulamenta o art. 20 da Lei n° 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB) são escolas privadas.  
 

11 - Na UNIR tem nota de corte para entrar em algum curso? 
Não. 

 

. 12 - É possível fazer dois cursos concomitantes na UNIR? 
Não. A Lei nº 12.089, de 11 de novembro de 2009, proíbe que uma mesma pessoa ocupe 2 
(duas) vagas simultaneamente em instituições públicas de ensino superior. 

 

. 13 - Se o candidato realizar mais de uma inscrição para algum curso da UNIR, o que poderá 
acontecer? 
Somente será válida a última inscrição. 

. 14 - Como é feita a reserva das vagas na UNIR? 
Reservam-se 50% das vagas dos cursos para candidatos cotistas. Destas, metade são 

reservadas para candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 

salário-mínimo (um salário-mínimo e meio) e a outra metade para candidatos 

independentes de renda. Tanto no grupo com renda familiar bruta per capita igual ou 

inferior a 1,5 salário-mínimo quanto no grupo independente de renda, há vagas 

reservadas para as Pessoas com Deficiência (PCD) e para os autodeclarados pretos, 

pardos, indígenas de acordo com o Censo Demográfico do IBGE recente. 

 15– Como é o passo a passo da inscrição? 

Acessar o link para inscrição.    Se for à primeira vez deverá solicitar novo cadastro, 

caso já tenha feito alguma vez alguma inscrição na UNIR informar o CPF e a senha, se esqueceu a 

senha deverá pedir para recuperá-la.    Ao acessar o sistema novamente deverá 

escolher qual o certame irá concorrer.   Em seguida deverá clicar no ícone 

INSCRIÇÃO e informar os dados solicitados nas 5 etapas seguintes:  Etapa 1: Confirmar dados 

pessoais. Etapa 2: Questionário socioeconômico. Etapa 3: Selecionar Curso. Etapa 4: Selecionar 

Cota quando for o caso. Etapa 5: confirmar inscrição.   Após percorrer as 5 etapas, o 

candidato deverá confirmar seus dados e clicar no botão salvar, para efetivar sua inscrição. 

  Após essa ação o sistema retornará para página inicial mostrando uma mensagem que a 

operação foi bem-sucedida. 

 

. 16 - O candidato com deficiência precisa apresentar algum documento que comprove a 

sua condição? 

A Pessoa com Deficiência (PCD) deverá apresentar o laudo médico emitido nos últimos doze 
meses ou parecer médico descrevendo e atestando o tipo, grau ou nível da deficiência, 
identificando o código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10) no 
ato da matrícula. 
 
 
 
 
 
 



 

. 17 - A Pessoa com Deficiência (PCD) tem direito à reserva de vagas? 
Desde que tenha cursado todo o ensino médio em escola pública, a pessoa com deficiência 
deverá atender ainda uma das opções de cotas abaixo: 
COTA C1 (R <= 1,5 – PPI – PCD) - Vagas reservadas aos candidatos que seja pessoa com deficiência, 
autodeclarados pretos, pardos e indígenas com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário-
mínimo per capita. 
COTA C10 (Demais vagas, R <= 1,5 – PCD) – Vagas reservadas aos candidatos que seja pessoa com 
deficiência e com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo per capita. 
COTA C11 (PPI–PCD Independente de Renda) - Vagas reservadas aos candidatos que seja pessoa com 
deficiência, autodeclarados pretos, pardos e indígenas independente de renda. 
COTA C12 (Demais Vagas Independente de Renda – PCD) - Vagas reservadas aos candidatos que seja 
pessoa com deficiência. 

 
 18 - O que é Ampla Concorrência? 

É uma modalidade de vagas onde concorrem todos os candidatos. Nesta modalidade 

concorrem tanto os candidatos cotistas como não cotistas. 

 

. 19 – Como o candidato faz para recuperar a senha no Processo Seletivo Discente? 
Deverá solicitar recuperação de senha, preencher os dados, confirmar a operação. Os dados 
para recuperação de senha serão encaminhados para o e-mail informado e deverão ser 
utilizados exatamente como foi enviado, considerando letra maiúscula, minúscula, acentos... 
 

. 20 - O que significa candidato APROVADO e candidato CLASSIFICADO?  

Aprovados: são os candidatos dentro do número de vagas, aptos à matrícula. 

Classificados: são os candidatos em lista de espera, os quais serão convocados somente se os 

aprovados não efetuarem sua matrícula, obedecendo rigorosamente à ordem de classificação. 
 

. 21 - O que quer dizer inscrição HOMOLOGADA e inscrição NÃO HOMOLOGADA? 
Inscrições homologadas: são inscrições deferidas. Candidatos aptos a concorrer no Processo 
Seletivo Discente. 
Inscrições não homologadas: são inscrições indeferidas, sendo o principal motivo o 
preenchimento incompleto ou incorreto do requerimento de inscrição.  

 

. 22 – O que é e quando o candidato deve fazer a Manifestação de Interesse? 
Ocorre somente após a 3ª chamada do Processo Seletivo Discente. Um procedimento em que 

o candidato, que não foi convocado até a 3ª chamada para matrícula, deverá fazer para 

continuar concorrendo ao Processo Seletivo Discente, caso o curso para o qual se inscreveu 

permaneça vaga disponível. 
 

. 23 - O candidato pode trocar de curso na Manifestação de Interesse? 
Não. Na Manifestação de Interesse, o candidato somente reafirma o interesse em continuar 
participando do processo seletivo. Por isso concorrem nas mesmas condições iniciais. 

. 24 - Se o candidato fez a inscrição, já pode fazer a matrícula?  
Não. A matrícula nos cursos será feita somente após publicação de Edital de Convocação de 

Matrícula divulgado nos sítio eletrônicos: www.unir.br. 
 

. 25 - Onde deve ser feita a matrícula? 
Somente nos campi onde ofertam o curso para o qual o candidato se inscreveu. 
 

. 26 - Quem pode fazer a matrícula? 
A matrícula dos candidatos convocados poderá ser efetuada pelo próprio candidato ou por 
procurador legalmente constituído (procuração particular ou pública). 
 

. 27 - O candidato pode informar os documentos de outra pessoa no ato da inscrição? 
Não. Todos os documentos informados (CPF, RG e etc ) devem ser do candidato. 
 

. 28 - Como faço para acompanhar as etapas do Processo Seletivo Discente?  
Todos os prazos são apresentados no cronograma, desde as inscrições até os períodos de 
matrículas. É de responsabilidade do candidato acompanhar o cronograma. 
 

http://www.unir.br/

