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EDITAL UNC REITORIA 010/2022 
 
 

A Reitora da Universidade do Contestado - UNC, no uso de suas atribuições 
regimentais, FAZ SABER que estão abertas as inscrições para o VESTIBULAR 
DIGITAL UNC, vagas para o 1º semestre de 2022 no curso de Odontologia, na 
Universidade do Contestado – UNC, campus de Mafra-SC 
 
1. DO VESTIBULAR 
 

A seleção para o Vestibular Digital UNC dar-se-á na forma de Prova on-line.  
 
2. DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO 
 
2.1 As inscrições do Vestibular Digital UNC serão realizadas exclusivamente através 
do site www.unc.br/vestibularodonto de 24 de janeiro  a 22  de fevereiro  de 2022.  
 
2.2 Para efetuar a inscrição o candidato deverá acessar o site 
www.unc.br/vestibularodonto no link Vestibular Digital UNC, no período 
compreendido entre de 24 de janeiro  a 22  de fevereiro  de 2022, até às 23h59min 
e preencher o requerimento de inscrição, conforme instruções contidas no site.  
 
2.3 É de exclusiva responsabilidade do candidato o correto preenchimento do 
requerimento de inscrição.  
 
2.4 Ao candidato será permitida uma única inscrição. Caso efetue mais de uma 
inscrição, será considerada válida a última realizada. 
 
2.5 O candidato deverá optar no momento da inscrição pela forma de seleção (Prova 
on-line ou Mérito Escolar). 
  
3. DO REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 
 
3.1 O candidato, ou seu representante legal, ao clicar em “EU ACEITO”, declara que 
leu e que concorda, mesmo que tacitamente, com as normas do Edital e com as 
informações constantes do Anexo Único. Declara ainda, que está ciente das 
orientações disponíveis na página que rege o Vestibular Digital da UNC 2022/1 e que 
concorda com as decisões que possam ser tomadas pela UNC em casos omissos e 
não previstos neste Edital. 
 
4. DAS VAGAS E DOS CURSOS  
 
4.1 O número de vagas ofertadas no Campus está indicado no Anexo Único. 
 
4.2 Os cursos ofertados se caracterizam com aulas presenciais, de segunda a sexta-
feira, no período noturno, eventualmente com aulas ou atividades no período diurno, 
inclusive aos sábados (conforme Calendário do Curso) aulas síncronas e assíncronas, 
com interações remotas e com disciplinas à distância (EAD). 
 

http://www.unc.br/
http://www.unc.br/vestibularodonto
http://www.unc.br/vestibularodonto


 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
UNIVERSIDADE DO CONTESTADO – UNC 

CANOINHAS – CONCÓRDIA – CURITIBANOS - MAFRA - PORTO UNIÃO – RIO NEGRINHO 
Av. Pres. Nereu Ramos, 1071 – Caixa Postal, 111 PABX/FAX: (047) 3641-5500 - CEP: 89.306-076 - Mafra – SC 

Home Page: www.unc.br 

Mantida pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO CONTESTADO - FUNC  - CNPJ: 83.395.921/0001-28                                                  2 

4.3 Fica o candidato ciente de que a matriz curricular do curso optado estará sujeita a 
alterações durante a integralização do curso para atender diretrizes legais e/ou do 
Colegiado. 
 
5. DO CANCELAMENTO DA OFERTA DE CURSO 
 
5.1 A UNC poderá cancelar o curso caso o número de candidatos inscritos seja inferior 
ao número de vagas. Nesse caso, o candidato será comunicado pela Instituição, pelo 
endereço eletrônico cadastrado (e-mail).  
 
5.2 A UNC cancelará o curso que, após a realização da matrícula, não preencher o 
número de vagas ofertadas. Nesse caso, o candidato será comunicado pela 
Instituição, pelo endereço eletrônico cadastrado (e-mail), podendo solicitar a 
devolução da mensalidade, caso tenha realizado o pagamento. 
 
6. DO PROCESSO POR PROVA  
 
6.1 A realização da prova será online, composta de redação e 10 (dez) questões, 
sendo 05 (cinco) de Português e 05 (cinco) de Matemática. 
 
6.2 As questões das áreas de Português e Matemática serão objetivas, de múltipla 
escolha, subdivididas em 5 (cinco) alternativas de respostas, de “a” a “e”, e dessas 
alternativas somente 1 (uma) deverá ser demarcada como correta. O valor atribuído 
a cada questão respondida corretamente será de 0,5 (meio décimo). 
 
6.3 A Redação será dissertativa sobre o tema proposto para o Vestibular, utilizando o 
número mínimo de 600 e máximo de 2.000 caracteres. A redação deverá ser redigida 
em Língua Portuguesa na norma padrão. 
 
6.4 Na redação serão avaliadas a coerência e a coesão textuais, com pontuação de 0 
(zero) até 5 (cinco). 
 
6.5 O candidato com alguma deficiência, que necessitar de prova especial ou de 
tratamento diferenciado para realizar a prova, deverá requerê-lo através do e-mail 
provaespecial@unc.br, por escrito, comprovando sua necessidade com laudo médico. 
 
7. DA CLASSIFICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO POR 
PROVA 
 
7.1 O resultado do candidato será informado no prazo máximo de 7 dias, após 
concluído e preenchido todos os requisitos deste processo, considerando-se aprovado 
o candidato com a média da prova igual ou superior a 5,0 (cinco), respeitado o número 
de vagas. 
 
7.2 A classificação final do candidato será por curso, em ordem decrescente, sendo a 
nota final obtida pela somatória das notas da Prova de Redação e das Provas de 
Matemática e Língua Portuguesa, sendo desclassificado o candidato que, na 
somatória, não atingir a nota 5,0 (cinco).  
 

http://www.unc.br/
mailto:provaespecial@unc.br
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7.3 Em caso de empate prevalecerá como critério a melhor nota obtida na redação e 
persistindo o empate, o candidato mais idoso. 
 
7.4 O resultado Oficial Homologado do Vestibular Digital UNC 2022/1 será divulgado 
a partir do dia 24 de fevereiro de 2022, no site www.unc.br e no mural do Campus da 
Universidade do Contestado. 
 
8. DA MATRÍCULA  
 
8.1 A matrícula será realizada de forma on-line, a partir do momento da oficialização 
do resultado ao candidato, até o dia 23 de fevereiro de 2021. 
 
8.2 Para efetivação da matrícula o candidato deverá acessar o 
link www.unc.br/vestibulardigital para aceite no Contrato de Prestação de Serviço 
Educacional subscrito pelo contratante. 
 
8.2.1 A efetivação da matrícula do aluno dar-se-á mediante a validação do Contrato 
de Prestação de Serviços Educacionais pelo Contratante e quitação da primeira 
mensalidade. Esta condição, uma vez cumprida, confirma o vínculo do aluno com a 
Universidade.  
 
8.2.1.1 A matrícula deverá obrigatoriamente ser efetuada em todas as disciplinas da 
1ª fase do Curso escolhido. 
 
8.2.2 O candidato confirmará sua matrícula, mediante pagamento do boleto relativo à 
primeira parcela da semestralidade, com vencimento até 24 de fevereiro de 2022, 
prazo máximo para sua efetivação. 
 
8.3 Os documentos (digitalizados) necessários para finalização da matrícula deverão 
ser anexados, no portal E-mestre, até 10 de março de 2022, na opção 
alunos>documentos ou na opção documentos pendentes indicados por ícone 
específico:  
a) Certificado ou diploma de conclusão do Ensino Médio (Art. 44, II da Lei nº 9.394, 
de 1996)*; 
b) Histórico Escolar do Ensino Médio*; 
c) Certidão de Nascimento ou Casamento*; 
d) Carteira de Identidade Civil (RG)*; 
e) CPF do aluno ou responsável*; 
f) Comprovante de residência atualizado*; 
g) Título de Eleitor; 
h) Documento de quitação com o serviço militar; 
i) Foto 3X4 (recente); 
j) Comprovante de vacinação contra Rubéola para mulheres entre 12 e 40 anos (Lei 
nº 10.196, de 24.07.96). 
 
8.3.1 Os documentos constantes no item 8.3 deste Edital não demarcados por 
asterisco, poderão ser postados até o décimo quinto dia subsequente ao início das 
aulas do semestre 2022/1. 
 

http://www.unc.br/
http://www.unc.br/
http://www.unc.br/vestibulardigital
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8.3.2 Fica condicionada a obrigação de apresentar os documentos originais sempre 
que requisitados pela Universidade, em qualquer tempo, sob pena do cancelamento 
do curso/efetivação da matrícula. 
 
8.3.3 O Candidato classificado concluinte do Ensino Médio, e não detentor dos 
documentos relacionados nos itens (a) e (b) do item 9.3, poderá apresentar 
declaração de matrícula com previsão de conclusão do curso. Neste caso, a matrícula 
se caracterizará como reserva de vaga, sendo deferida somente após a entrega dos 
documentos citados até o primeiro dia de aula do seu curso. 
 
8.4 Candidatos menores de 18 anos deverão indicar o responsável, comprovando seu 
vínculo, anexando cópias da Identidade, CPF e comprovante de residência do 
responsável. 
 
8.5 O candidato que concluiu no exterior o curso correspondente ao Ensino Médio, 
que não tenha revalidado seus estudos por órgão oficial brasileiro, deverá 
obrigatoriamente providenciar a revalidação nos órgãos competentes, sem a qual não 
poderá efetuar a matrícula.  
 
8.5.1 Estão dispensados dessa revalidação os candidatos que concluíram o Ensino 
Médio nos países membros e associados do MERCOSUL (Argentina, Paraguai, 
Uruguai, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela), conforme Parecer 
CNE 23/2005. 
 
8.6 Os candidatos estrangeiros deverão apresentar o passaporte com o visto, no ato 
da matrícula, além da cópia do Registro Nacional de Estrangeiro – RNE ou do 
protocolo do pedido de registro no Departamento de Polícia Federal. 
 
9. DA PERDA DA VAGA 
 
9.1 Perderá o direito à vaga e será considerado formalmente desistente, o candidato 
classificado que, por qualquer motivo, não apresentar os documentos listados no item 
9.3 e demarcados com asterisco, sendo substituído pelo candidato imediatamente 
subsequente na lista de classificação.  
 
10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
10.1 Ao preencher seu requerimento de inscrição, o candidato declara-se ciente e de 
acordo com todas as normas do processo, aceitando as decisões que possam ser 
tomadas pela Universidade do Contestado - UNC. 
 
10.2 O preenchimento incorreto ou incompleto do formulário de inscrição implica na 
anulação da referida inscrição. 
 
10.3 Este Edital de Vestibular é válido para a matrícula no primeiro semestre de 2022. 
 
10.3.1 As aulas serão iniciadas dia 07 de março de 2021. 
 
 

http://www.unc.br/
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10.4 Não haverá revisão de notas, consequentemente não será admitido recurso. 
 
10.5 A UNC informa que não é credenciada pelo Conselho Estadual de Educação - 
CEE/SC para atender de forma especializada, no vestibular e no decorrer dos cursos 
ofertados, àqueles candidatos que necessitam de atendimento especializado em 
razão de algum tipo de deficiência.   
 
10.6 O aluno com alguma deficiência deverá declarar esta condição de forma 
expressa na matrícula, inclusive com laudo médico e com informações 
complementares, caso necessário, para fins de organização institucional.  
 
10.7 O aluno com alguma deficiência que necessitar de acompanhamento médico ou 
de profissional especializado e que requeira esses serviços da Instituição, durante a 
oferta do curso, deverá arcar com os custos financeiros destes serviços. 
 
10.8 A fraude, adulteração ou falsificação nas informações ou nos documentos 
fornecidos pelo candidato, verificada a qualquer tempo, implicará o cancelamento da 
respectiva inscrição e/ou matrícula, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis. 
 
10.9 O ENADE é componente curricular obrigatório para a conclusão do curso, ficando 
o aluno ciente da necessidade de realizar a inscrição e a prova no decorrer do seu 
curso. 
 
10.10 O Portador de diploma de nível Ensino Superior, poderá requerer ingresso no 
curso de graduação pretendido, em havendo vaga, anexando cópia digitalizada do 
diploma do curso superior e do respectivo histórico escolar no endereço 
www.unc.br/ingressodiploma  
 
10.11  Em caso de dúvidas contatar através do e-mail vestibular@unc.br. 
  
10.12 Os casos omissos serão resolvidos pela Reitoria da Universidade do 
Contestado - UNC. 
 
 

Publique-se e cumpra-se. 
 
 

Mafra, SC, 20 de janeiro de 2022. 
 
 
 
 
 
 

Solange Sprandel da Silva 
Reitora 

Universidade do Contestado 
 
 

http://www.unc.br/
http://www.unc.br/ingressodiploma
mailto:vestibular@unc.br
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ANEXO ÚNICO  
 

CURSO OFERTADO VESTIBULAR DIGITAL UNC 2022/1 
 MODALIDADE PRESENCIAL  

EDITAL UNC REITORIA 010/2022 
 

CAMPUS UNC MAFRA 
  
 

Cód. Curso 
Mensalidade 2022 

1ª fase 
Vagas 

23 Odontologia R$    1.990,00 50 
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