
 

 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO - UNIFIPA 

PRORROGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO UNIFICADO – 2023 

E D I T A L 

 

O Reitor do Centro Universitário Padre Albino - UNIFIPA, no uso 
de suas atribuições e em conformidade com o Edital de 
12/09/2022, considerando as necessidades e demandas neste 
Processo Seletivo Unificado de ingresso 2023, abrangendo os 
cursos de Administração, Biomedicina, Direito, Educação 
Física, Enfermagem, Engenharia Agronômica, Farmácia, 
Pedagogia e Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos. 
 

 
 
 

RESOLVE, prorrogar o PROCESSO SELETIVO UNIFICADO por prazo indeterminado, 
enquanto existirem vagas disponíveis nos cursos e a possibilidade do aluno cumprir 75% de 
frequência no ano letivo. 

 

DAS FORMAS DE INGRESSO:  

 PROCESSO SELETIVO REMOTO - Os candidatos deverão realizar a inscrição através do site 
www.unifipa.com.br/vestibular, após receberá em seu e-mail o link para a realização da prova 
on-line. 

 
A prova será composta de uma redação em língua portuguesa e questões objetivas de 

conhecimentos gerais com 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, sendo 10 (dez) de 

Português, 05 (cinco) de História, 05 (cinco) de Geografia, 05 (cinco) de Biologia, 05 (cinco) de 

Matemática, 05 (cinco) de Química e 05 (cinco) de Física. 

A prova terá duração máxima de 02 (duas) horas, sendo de responsabilidade do 
candidato a administração do tempo de prova e o envio da mesma dentro do período da sua 
duração. 

 
É de responsabilidade ainda do candidato a garantia da conectividade com a internet 

durante a realização da prova. O Centro Universitário Padre Albino – UNIFIPA não se 
responsabiliza por quaisquer situações de ordem técnica dos computadores, falhas de 
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como por outros fatores que 
impossibilitem a realização da prova on-line. 
 

 

 ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio - As inscrições deverão ser realizadas através do 

site www.unifipa.com.br/vestibular.  

 A Instituição poderá aceitar candidatos que optem pela 

utilização das notas do ENEM para ingresso, se o mesmo for portador do Boletim Individual de 

Desempenho do ENEM, que deverá ser anexado no ato da inscrição, com pontuação mínima de 

300 (trezentos) pontos nas provas e de 300 (trezentos) pontos na redação. Serão aceitos os 

resultados obtidos no ENEM a partir do ano de 2016. 
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 PORTADOR DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO – Poderá ser concedida matrícula nos 

cursos de graduação da UNIFIPA aos portadores de diploma de curso de nível superior 

devidamente registrado. A matrícula poderá ser deferida para o primeiro período letivo do curso se 

resultar vagas após a matrícula de alunos classificados em concurso vestibular. 

 As matrículas para o Portador de Diploma referente aos cursos de Administração, 

Biomedicina, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Agronômica, Farmácia, 

Pedagogia, deverão ser realizadas no período de 09/01/2023 a 10/02/2023, diretamente na 

Secretaria Acadêmica do Campus Sede, no horário das 8 às 21 h. 

As matrículas para o Portador de Diploma referente ao curso de Tecnologia em 

Gestão de Recursos Humanos (EAD) deverão ser realizadas através do site 

www.unifipa.com.br/vestibular no período de 09/01/2023 a 10/02/2023. 

 

Divulgação dos Resultados: no dia útil posterior à realização da prova. Acessar o site: 
www.unifipa.com.br/vestibular ou através de seu e-mail. 

 
 

Matrículas: Logo após o recebimento do resultado, as matrículas referentes aos cursos 
de Administração, Biomedicina, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia 
Agronômica, Farmácia, Pedagogia, deverão ser realizadas na Secretaria Acadêmica do Campus 
Sede, pessoalmente ou por procuração e as matrículas para o curso de Tecnologia em Gestão 
de Recursos Humanos (EAD), deverão ser realizadas através do site 
www.unifipa.com.br/vestibular 

 
O candidato deverá efetuar o pagamento da matrícula e fornecer fotocópias dos 

seguintes documentos: 
 

a) 1 cópia da Certidão de Nascimento; 
b) 1 cópia da Cédula de Identidade; 
c) 1 cópia do Título de Eleitor; 
d) 1 cópia do Documento Militar (quando do sexo masculino); 
e) 1 cópia do CPF do candidato;  
f) 1 cópia do Certificado de Conclusão ou Histórico Escolar do Ensino Médio; 
g) 1 cópia do comprovante de residência; 
h) 2 fotos 3x4; 
i) Cópia do Diploma de Ensino Superior (Portador de Diploma). 

 
 
Taxa de inscrição para o Processo Seletivo: isenta 
 

Dúvidas: O candidato deverá entrar em contato com a Central de Relacionamento ao Aluno 

(CRA) da IES através dos fones 0800 772-5393, (17) 3311-3938 ou (17) 99789-9449. 

Permanecem válidos os demais dispositivos do Edital de 12/09/2022 e do Aditivo de 
06/12/2022, os quais devem ser observados por todos os candidatos. 

 
A UNIFIPA dá ciência ao candidato que o tratamento de seus dados, sensíveis ou não, 

estão de acordo com a Lei nº 13.709/2018 (LGPD), e que são para fins de formação de prontuário 

do aluno e cumprimento da legislação educacional. 

Catanduva,19 de dezembro de 2022. 
 

 
 

Dr. Nelson Jimenes   
Reitor 
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