PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO E EXTENSÃO
COMISSÃO PARA APLICAÇÃO DO VESTIBULAR – COAVE
QUADRO DE VAGAS PARA OS PROCESSOS SELETIVOS 2019.2
CURSOS
Administração
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Ciência Política
Com. Social Pub. e Propaganda
Direito
Filosofia Bacharelado
Filosofia Licenciatura
História - Licenciatura
Jornalismo
Letras - Lic. Hab. Português e Espanhol
Letras - Lic. Hab. Português e Inglês
Pedagogia – Licenciatura
Serviço Social
Teologia Bacharelado
Fotografia (Tecnológico)
Arquitetura e Urbanismo
Ciência da Computação
Engenharia Civil
Física – Licenciatura
Matemática – Licenciatura
Química – Licenciatura
Ciências Biológicas – Bacharelado
Ciências Biológicas – Licenciatura
Enfermagem
Fisioterapia
Fonoaudiologia
Medicina
Psicologia

2ª Entrada
Manhã

40 vagas
60 vagas
240 vagas

ENTRADAS
2ª Entrada
Tarde

60 vagas
10 vagas

2ª Entrada
Noite
30 vagas
45 vagas
40 vagas

60 vagas
40 vagas

50 vagas
50 vagas
50 vagas
20 vagas
40 vagas
30 vagas
20 vagas
30 vagas
40 vagas
50 vagas
60 vagas
50 vagas
45 vagas
40 vagas
40 vagas
40 vagas
35 vagas
35 vagas
25 vagas
47 vagas

Total de Vagas........1.462

40 vagas

Observações
(01)

Fica facultado à Universidade o direito de somente confirmar a matrícula do candidato na
preferência do curso em que for classificado se nessa, efetivamente, tiverem sido
preenchidas, no mínimo, quarenta por cento das correspondentes vagas ofertadas. Em não
sendo atingido dito percentual, caberá ao candidato, alternativamente: a – ser matriculado
em outro turno ou em outro curso à sua escolha, se ainda houver vaga; b - receber, em
devolução, o valor pago pela inscrição no Processo Seletivo de 2019.2.

(02)
(03)

A Universidade poderá oferecer disciplinas fora do turno de origem.
A Universidade se reserva o direito de oferecer até 20% da carga horária total dos seus
cursos em EAD ou semipresencial.

(04)

Os cursos noturnos poderão ter aulas aos sábados, preferencialmente ministradas pela
manhã.

(05)

O total de vagas oferecidas para cada Processo Seletivo de 2019.2 contempla os possíveis
candidatos selecionados no processo seletivo próprio do FIES, desde que esses realizem as
suas matrículas nos prazos fixados no Calendário de Eventos do Manual do Candidato de
2019.2, parte integrante deste Edital.

(06)

No total de vagas oferecidas para os cursos com ingresso em 2019.2, estão incluídas
aquelas destinadas ao PROUNI, ao FIES e ao FORMASUS, com preferência dessas sobre as
demais.

(07)

Os cursos sem oferta das disciplinas do primeiro período ofertarão, em princípio, as
disciplinas do segundo período, sem prejuízo acadêmico para os alunos.
Os cursos são:
Administração
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Ciência Política
Filosofia Bacharelado
Filosofia Licenciatura
Fisioterapia

Letras - Lic. Hab. Português e Espanhol
Letras - Lic. Hab. Português e Inglês
Pedagogia – Licenciatura
Serviço Social
Teologia Bacharelado
Fotografia (Tecnológico)
Fonoaudiologia

Física – Licenciatura
Matemática – Licenciatura
Química – Licenciatura
Ciências Biológicas – Bacharelado
Ciências Biológicas – Licenciatura
Enfermagem
Psicologia

(08)

MEDICINA - O horário do curso é integral (manhã e tarde).

(09)

MEDICINA - O total de vagas é 60, das quais 47 serão destinadas à livre concorrência, no
Processo Seletivo de 2019.2, objeto deste Edital.

(10)

DIREITO - O candidato aprovado só terá aproveitamento dos créditos (dispensa de
disciplina) cursados em outra IES de, no máximo, 40%. Igualmente, não será considerada
(para fins de dispensa) a disciplina cursada há mais de 05 (cinco) anos a partir da data de
inscrição neste Processo Seletivo de 2019.2.

(11)

ENGENHARIA CIVIL - O turno da tarde poderá ter aulas das 14h50 às 20h10 (IJ-LM-NO).

(12)

FONOAUDIOLOGIA - O horário do curso terá início às 16h40.

(13)

FISIOTERAPIA - O horário do curso é pela manhã. No entanto, nos períodos 8º, 9º e 10º,
são oferecidas vivências práticas e estágios supervisionados, nos períodos da manhã e da
tarde, a depender dos campos de práticas disponíveis.

