
EDITAL 

3º PROCESSO SELETIVO - 2019 
 

 

O Reitor da Universidade de Araraquara, tendo em vista a legislação vigente, faz saber aos 

interessados que estarão abertas as inscrições para o 3º Processo Seletivo/2019 para preenchimento 

de vagas remanescentes, a ser realizado nos termos do que dispõe o item I do parágrafo 1º do artigo 

70 do Regimento Geral, observadas as seguintes condições:  

 

 

1. DOS CURSOS E VAGAS REMANESCENTES 

 

CURSOS DE GRADUAÇÃO PRESENCIAIS VAGAS 

ADMINISTRAÇÃO – Diurno 46 

ADMINISTRAÇÃO – Noturno 172 

ARQUITETURA – Noturno 104 

BIOMEDICINA – Diurno 37 

BIOMEDICINA – Noturno 70 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Noturno 78 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS – Noturno 60 

CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Noturno 98 

COMUNICAÇÃO SOCIAL: Publicidade e Propaganda – Noturno 120 

DESIGN DE MODA – CST – Noturno 68 

DESIGN DIGITAL – Noturno 77 

DIREITO – Diurno 89 

DIREITO – Noturno 186 

EDUCAÇÃO FÍSICA – Noturno 131 

EDUCAÇÃO FÍSICA – Diurno 58 

ENFERMAGEM – Noturno 77 

ENFERMAGEM – Diurno 40 

ENGENHARIA AGRONÔMICA (AGRONOMIA) – Diurno 52 

ENGENHARIA AGRONÔMICA (AGRONOMIA) – Noturno 93 

ENGENHARIA CIVIL – Noturno 170 

ENGENHARIA CIVIL – Diurno 56 

ENGENHARIA DE AUTOMAÇÃO E SISTEMAS (Mecatrônica) – Noturno 66 

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO – Noturno 67 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Noturno 139 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – Diurno 56 

ENGENHARIA ELÉTRICA – Noturno 110 

ESTÉTICA E COSMÉTICA – CST – Diurno 32 

ESTÉTICA E COSMÉTICA – CST – Noturno 151 

FARMÁCIA – Noturno 56 

FARMÁCIA – Diurno 43 

FISIOTERAPIA – Diurno 47 

FISIOTERAPIA – Noturno 96 

GASTRONOMIA – Noturno 60 

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS – CST – Noturno 111 

JOGOS DIGITAIS – CST – Noturno 92 



CURSOS DE GRADUAÇÃO PRESENCIAIS VAGAS 

JORNALISMO – Noturno 64 

MEDICINA VETERINÁRIA – Diurno 33 

MEDICINA VETERINÁRIA – Noturno 116 

NUTRIÇÃO – Noturno 103 

ODONTOLOGIA – Diurno 29 

PEDAGOGIA – Noturno 107 

PSICOLOGIA – Diurno 30 

PSICOLOGIA – Noturno 56 

SERVIÇO SOCIAL – Noturno 76 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – Noturno 93 

 

 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 

As inscrições serão feitas por agendamento e serão encerradas com vinte e quatro horas de 

antecedência a realização da prova 

As inscrições poderão ser realizadas na Universidade de Araraquara localizada à rua Carlos 

Gomes, 1338, Araraquara/SP e na internet no endereço: www.uniara.com.br/vestibular. 

No ato da inscrição, o candidato deverá preencher a ficha de inscrição com os seus dados 

cadastrais e indicar sua opção dentre os cursos oferecidos. 

Também poderão participar do processo classificatório nos termos do parágrafo 2º do artigo 

70 do Regimento Geral, os candidatos que tenham concluído o ensino médio e realizado o ENEM, 

tendo obtido na redação nota mínima equivalente a 50% do seu valor máximo. 

A Universidade de Araraquara reserva-se o direito de prorrogar o período de inscrições acima 

referido. 

 

 

3. DOS LOCAIS E DATA DA PROVA 

 

As provas serão realizadas na Universidade de Araraquara localizada à rua Carlos Gomes, 

1338, Araraquara/SP por agendamento ou em data e horário previamente divulgados pela internet no 

endereço: www.uniara.com.br/vestibular. 

 

 

4. DA AVALIAÇÃO 

 

A prova terá duração de uma hora e trinta minutos e constará de uma Redação, versando 

sobre tema atual a ser sorteado, com no mínimo 15 e no máximo de 30 linhas, à qual será atribuída 

uma nota de 0 (zero) a 10,0 (dez). 

Serão considerados reprovados e excluídos do processo os candidatos que não alcançarem a 

nota mínima 5,0 (cinco) na redação ou que deixarem de comparecer à prova. 

A Comissão do Processo Seletivo determinará a equivalência entre as notas da prova e as 

notas obtidas pelos candidatos que realizaram o ENEM, constante de documento expedido pelo MEC. 

O candidato, no ato da inscrição autoriza a Universidade de Araraquara – Uniara a confirmar 

as notas obtidas junto ao MEC. 
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5. DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO 

 

As informações acerca do resultado do processo seletivo estarão disponíveis em até um dia 

útil após a realização da prova e pode ser consultado no endereço 

www.uniara.com.br/vestibular/acompanhamento. 

 

6. DA MATRÍCULA 

 

O prazo para a realização da matrícula para os candidatos aprovados no processo seletivo será 

de 3 (três) dias úteis a partir da divulgação do resultado e estará disponível na  Uniara no endereço 

www.uniara.com.br/vestibular/acompanhamento 

Os candidatos aprovados nos termos deste edital, efetuarão a matrícula obedecendo o número 

de vagas oferecidas para cada curso. 

A critério da Uniara, o prazo de matrícula poderá ser prorrogado no caso do não 

preenchimento das vagas oferecidas. 

Em caso de empate na última vaga, será classificado o candidato que obtiver maior nota. 

Permanecendo o empate será classificado o candidato de maior idade. 

 

No ato da matrícula serão exigidos: 

 

- Requerimento de matrícula disponível no site. 

- Uma via da certidão de nascimento ou casamento. 

- Uma via do certificado de conclusão do ensino médio, ou equivalente. 

- Uma via de documento que comprove estar em dia com as obrigações militares. 

- Uma via de documento que comprove estar em dia com as obrigações eleitorais (maiores 

de 18 anos). 

- Atestado Médico de Capacitação Física (apenas para matrícula no curso de Educação 

Física). 

- Recibo de pagamento da matrícula. 

- Uma via do CPF do aluno ou do responsável. 

 

Os candidatos que tenham realizado o curso de nível médio, ou equivalente, no exterior, 

deverão apresentar no ato da matrícula, prova de equivalência de estudos expedida pelo órgão 

competente. 

Os candidatos que comprovarem estar cursando a última série do ensino médio poderão 

efetuar sua matrícula, a qual só será efetivada com a apresentação do documento comprobatório de 

conclusão do ensino médio impreterivelmente até ás 16 horas do dia 08 de janeiro de 2019. 

 

 

7. OBSERVAÇÕES 

 

Durante a realização da prova, o candidato deverá portar documento original de identidade, 

bem como o documento de inscrição apresentando-os à Comissão de Fiscalização sempre que 

solicitado. 

O ato da matrícula implica no reconhecimento das condições estipuladas no requerimento, 

que contemplam direitos e deveres do aluno especialmente no que se refere às normas e instruções 

que interfiram na variação dos valores da anuidade escolar, na forma da legislação vigente. 

O candidato classificado que efetivar sua matrícula poderá até a data do início das aulas, 

requerer o seu cancelamento e a devolução de 70% do valor pago na matrícula, mediante apresentação 

de comprovante de matrícula em outra instituição de ensino superior. 

http://www.uniara.com.br/vestibular/acompanhamento
http://www.uniara.com.br/vestibular/acompanhamento


Não haverá revisão de provas em hipótese alguma e sob qualquer pretexto, e não será 

conhecido e nem dado provimento a qualquer recurso sobre o resultado do Processo Seletivo. 

A validade do 2º Processo Seletivo/2019 se restringe a matrícula nos cursos oferecidos no 1º 

semestre do ano letivo de 2019. 

A Universidade de Araraquara se reserva o direito de promover a organização das 

turmas, em suas unidades, de acordo com o espaço físico disponível, em função dos aspectos 

administrativos e acadêmicos, observado o seguinte quadro: 

 

DIMENSÃO DAS TURMAS – CURSOS PRESENCIAIS 

Curso/Turno Nº 

Alunos 

Curso/Turno Nº 

Alunos 
Administração – noturno 

                           diurno 

130 

50 

Engenharia de Computação - noturno 80 

Arquitetura e Urbanismo – noturno 125 Engenharia de Produção – noturno 

                                           diurno 

80 

60 

Biomedicina – diurno 

                        noturno 

50 

90 

Estética e Cosmética – CST 

                                              noturno 

                                              diurno 

 

90 

40 

Ciências Biológicas – Lic. Plena e 

Bacharelado - noturno 

 

90 

Farmácia – noturno 

                   diurno 

70 

50 

Ciências Contábeis - noturno 80 

Ciências Econômicas – noturno 112 Fisioterapia – diurno 

                       noturno 

60 

120 

Jornalismo – noturno 70 Gastronomia 80 

Comunicação Social–habilitação 

Publicidade e Propaganda– noturno 

 

130 

Gestão de Recursos Humanos – CST 

noturno 

 

120 

Design de Moda - CST–– noturno 80 Serviço Social - noturno 80 

Design Digital – noturno 100 Jogos Digitais - noturno 60 

Direito – diurno 

                noturno 

120 

125 

Medicina Veterinária – diurno 

                                      noturno 

80 

80 

Educação Física – noturno 

                              diurno 

80 

70 

Nutrição – noturno 120 

Enfermagem – noturno 

                      - diurno 

120 

50 

Odontologia – diurno 100 

Engenharia Agronômica – noturno 

                                           diurno 

70 

60 

Pedagogia – noturno 120 

Engenharia Civil – noturno 

                               diurno 

90 

60 

Psicologia –noturno 

                    diurno 

75 

45 

Engenharia Elétrica - noturno 120 Sistemas de Informação –noturno 110 

Engenharia de Automação e Sistemas 

(Mecatrônica)-noturno 

 

80 

  

 

Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Processo 

Seletivo – 2019. 

 

 

Araraquara, 26 de novembro de 2018. 

 

 

 

PROF. DR. LUIZ FELIPE CABRAL MAURO 

Reitor 


