
 

   

1 
 

         

 

 

 

 

 

 

 
Edital Processo Seletivo 

TRADICIONAL ENEM 2018/2 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

INSCRIÇÕES DE: 28/05 a 03/08/2018 



 

   

2 
 

Sumário 
 

  

 
CONTEÚDO 

 

 
PÁG. 

 
1. Localidade e cursos 

3 

 
2. Inscrições 

3 

 
3. Divulgação dos resultados 

5 

 
4. Matrícula 

5 

 
5. Das disposições gerais 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

3 
 

 
O Presidente da Comissão do Processo Seletivo do UNITPAC- Centro Universitário Tocantinense 
Presidente Antônio Carlos, mantida pelo ITPAC - Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos, e 
que oferece os cursos de: Administração, Agronomia, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física 
(Licenciatura), Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, 
Farmácia, Medicina, Odontologia, Pedagogia, Psicologia, Sistemas de Informação, Tecnólogo em 
Radiologia e Tecnológico em Estética e Cosmética, presta aos interessados informações sobre a 
realização do Processo Seletivo Tradicional pela nota do ENEM, para preenchimento das vagas em 
seus cursos de graduação. 
 
1. LOCALIDADE E CURSOS 
1.1. Localidade: Araguaína 
1.2. Local de realização das provas: Av. Filadélfia, 568 – Setor Oeste – Araguaína – TO – CEP 77.816-
540. 
1.3. Cursos: Administração, Agronomia, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física (Licenciatura), 
Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Farmácia, Odontologia, 
Pedagogia, Psicologia, Tecnológico em Radiologia, Tecnológico em Estética e Cosmética e Sistemas 
de Informação. 

Curso Habilitação 
Ato Autorizativo ou 

Reconhecimento 
Vagas Turno 

Duração do 
curso 

Administração 
Bacharelado Portaria 267 

De 03/04/2017 DOU 
Vagas 

Remanescentes 
Predominantemente 

Noturno 
4 anos 

(8 períodos) 

Agronomia 
Bacharelado Portaria 201 

de 02/06/2016 - DOU 
Vagas 

Remanescentes 
Predominantemente 

Noturno 
5 anos 

(10 períodos) 

Ciências Contábeis 
Bacharelado Portaria 703 

de 18/12/2013 – DOU 
Vagas 

Remanescentes 
Predominantemente 

Noturno 
4 anos 

(8 períodos) 

Direito 
Bacharelado Portaria 267 

de 03/04/2017 - DOU 
Vagas 

Remanescentes 
Noturno/Matutino 5 anos 

(10 períodos) 

Educação Física 
Licenciatura Portaria 1.092 

de 24.12.2015 - DOU 
Vagas 

Remanescentes 
Predominantemente 

Noturno 
4 anos 

(8 períodos) 

Enfermagem 
Bacharelado Portaria 134 

de 01/03/2018 - DOU 
Vagas 

Remanescentes 
Predominantemente 

Matutino 
5 anos 

(10 períodos) 

CST  em Estética e 
Cosmética 

Tecnológico Portaria 566 
de 27/09/2016 - DOU 

Vagas 
Remanescentes 

Predominantemente 
Noturno 

3 anos 
(6 períodos) 

Engenharia Civil 
Bacharelado Portaria 1.341 

de 15/12/2017 - DOU 
Vagas 

Remanescentes 
Predominantemente 

Matutino 
5 anos 

(10 períodos) 

Eng. De 

Produção 

Bacharelado Portaria 174  
de 17/04/2013 - DOU 

Vagas  
Remanescentes 

Predominantemente 

Noturno 

        5 anos 

   (10 períodos) 

Engenharia 
Elétrica 

Bacharelado Portaria 670 
de 11/11/2014 - DOU 

Vagas  
Remanescentes 

Predominantemente 

    Noturno 

5 anos 
(10 períodos) 

Farmácia 
Bacharelado Portaria 134 

de 01/03/2018 - DOU 
Vagas  

Remanescentes 
Predominantemente 

Matutino 

5 anos 

(10 períodos) 

Odontologia 
Bacharelado Portaria 134 

de 01/03/2018 - DOU 
Vagas  

Remanescentes 
Predominantemente 

Matutino 

5 anos 

(10 períodos) 

Pedagogia 
Licenciatura Portaria 1.092 

de 24/12/2015 - DOU 
Vagas  

Remanescentes 
Predominantemente 

    Noturno 

4 anos 

(8 períodos) 

Psicologia 
Bacharelado Portaria 739 

de 24/11/2016 - DOU 
Vagas  

Remanescentes 
Predominantemente 

    Noturno 

5 anos 
(10 períodos) 

Sistemas de 

Informação 

Bacharelado Portaria 1.092 
de 24/12/2015 - DOU 

Vagas  
Remanescentes 

Predominantemente 

    Noturno 

4 anos 

(8 períodos) 

 
2. DAS INSCRIÇÕES 

 
2.1. Serão admitidas as inscrições somente via Internet, no site www.vestibular.itpac.br/ desde que 
feitas no período compreendido entre os dias 28 de maio e 03 de agosto de 2018. 
2.2. A Comissão do Processo Seletivo do UNITPAC Centro Universitário Tocantinense Presidente 

Antônio Carlos não se responsabilizará por inscrição via Internet não recebida por motivos de 

http://www.vestibular.itpac.br/
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ordem técnica, relacionados ao computador, falhas de comunicação, congestionamento das 
linhas de comunicação e outros fatores, também de ordem técnica, que impossibilitem a 
transferência de dados. 

2.3. Após o preenchimento do formulário de inscrição on-line, o candidato deverá conferir todos os 
dados e imprimir o boleto bancário referente à taxa de inscrição que poderá ser pago em 
qualquer agência bancária até a data do vencimento. 

2.4. O valor da taxa de inscrição será de R$30,00 para todos os cursos descritos na tabela acima. 
 
 
2.5. As inscrições somente serão efetivadas após a comprovação de pagamento da taxa. 
2.6. Caso a taxa não tenha sido paga até o vencimento e estando dentro do período de inscrição, o 
candidato, usando o número do CPF, poderá imprimir novo boleto. 
2.7. É de inteira responsabilidade do candidato a guarda do comprovante de pagamento para futura 
conferência, em caso de necessidade. O simples comprovante de agendamento bancário não será 
aceito como comprovante de pagamento de inscrição. 
2.8. Não será aceito depósito em conta corrente, transferência ou agendamento de pagamento. 
2.9. Em hipótese alguma o valor referente ao pagamento da Taxa de Inscrição será devolvido, salvo 
no caso de cancelamento do Processo Seletivo. 
2.10. Não será validada a inscrição/pagamento condicional ou extemporâneo. É considerada 
inscrição extemporânea a que tem o pagamento efetuado após a data estabelecida neste Edital. 
2.11. Será automaticamente cancelada a inscrição cujo pagamento for efetuado fora do prazo 
estabelecido neste Edital, por qualquer motivo. 
2.12. É de inteira responsabilidade do candidato o preenchimento do formulário de inscrição (via 
internet). A Comissão do Processo Seletivo do UNITPAC reserva-se o direito de excluir do Processo 
Seletivo o candidato que não preencher o formulário de forma completa, correta e/ou fornecer 
dados comprovadamente inverídicos 
2.13 Seleção pela Nota do ENEM: O UNITPAC reserva até 10% (dez por cento) das vagas dos cursos 
para candidatos que desejam utilizar sua avaliação do Exame Nacional do Ensino Médio, dos anos 
2016 e 2017, como critério de classificação para o Processo Seletivo. Para a inscrição, o candidato 
deve acessar o site www.itpac.br/vestibular, realizar a inscrição em formulário próprio 
disponibilizado para isto (inscrição ENEM), anexando cópia digitalizada do desempenho no ENEM. 
Neste caso, o candidato está dispensado de realizar a prova, e concorrerá com a nota do seu Boletim 
de Desempenho. 

2.13.1. As notas obtidas no ENEM serão normalizadas de forma equivalente ao total de pontos 
que compõem as avaliações do Processo Seletivo do UNITPAC. 
2.13.2. Para fins de aproveitamento dos resultados do ENEM, serão aceitos exclusivamente 
candidatos que tiverem obtido nota igual ou superior a 200 pontos na redação e não tenham 
zerado as provas objetivas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e de Matemática e suas 
Tecnologias. 
2.13.3. O candidato deverá pagar a taxa de inscrição. A inscrição somente será confirmada 
após o pagamento efetuado pelo boleto bancário. 
2.13.4. O candidato somente poderá concorrer à vaga em uma modalidade: ou por Processo 
Seletivo regular ou por Boletim de Desempenho do ENEM. 

2.14. A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e a tácita 
aceitação das condições do Processo Seletivo, tais como se acham estabelecidas no Edital, bem como 
em eventuais aditamentos e instruções específicas para a realização deste Processo Seletivo, acerca 
das quais não poderá alegar desconhecimento. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de 
revisão de recursos, recurso de gabarito oficial definitivo ou recurso de revisão de correção da 
redação. 
2.15. As inscrições estarão abertas no período de 28/05/2018 a 03/08/2018 e deverão ser efetuadas 
via internet no site: www.vestibular.itpac.br/ 
 

http://www.vestibular.itpac.br/
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2.15.1. O período de 28/05/2018 a 06/06/2018, terá seu resultado divulgado no dia 
07/06/2018. 
2.15.2. O período de 08/06/2018 a 15/06/2018, terá seu resultado divulgado no dia 
18/06/2018. 
2.15.3. O período de 15/06/20185 a 22/06/2018, terá seu resultado divulgado no dia 
25/06/2018. 
2.15.4. O período de 22/06/2018 a 29/06/2018, terá seu resultado divulgado no dia 
02/07/2018. 
2.15.5. O período de 29/06/2018 a 06/07/2018, terá seu resultado divulgado no dia 
09/07/2018. 
2.15.6. O período de 06/07/2018 a 13/07/2018, terá seu resultado divulgado no dia 
16/07/2018. 
2.15.7. O período de 13/07/2018 a 20/07/2018, terá seu resultado divulgado no dia 
23/07/2018. 
2.15.8. O período de 20/07/2018 a 27/07/2018, terá seu resultado divulgado no dia 
30/07/2018. 
2.15.9. O período de 27/07/2018 a 03/08/2018, terá seu resultado divulgado no dia 
06/08/2018. 
 

3. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
3.1. A relação dos candidatos classificados no Processo Seletivo Tradicional pela nota do ENEM dos 
anos 2016 ou 2017, será divulgada no endereço eletrônico http://www.unitpac.com.br , 
imediatamente após a apuração dos resultados, conforme item 2.15 deste edital. 
3.2. As vagas oriundas de desistência pela não efetivação de matrícula de candidatos convocados em 
primeira chamada, no prazo estabelecido pelo UNITPAC, serão preenchidas por convocação, 
mediante sucessivas chamadas, quando for o caso, de candidatos subsequentes, observada a ordem 
de classificação e o limite de vagas. 
3.3. A Instituição se reserva ao direito de não oferecer o curso caso não haja preenchimento total de 
vagas. 
 
4. DA MATRÍCULA 
4.1. As matrículas serão realizadas durante as semanas de publicações dos resultados 
4.2. Somente será matriculado nos cursos de Graduação do UNITPAC o candidato classificado no 
Processo Seletivo Tradicional pela nota do ENEM dos anos 2016 ou 2017, que efetivamente 
comprovar, em conformidade com a lei, a conclusão do Ensino Médio ou curso equivalente, que 
permita a continuidade de estudos em nível superior. Tornar-se-á nula, de pleno direito, a 
classificação de candidato que não apresentar, no ato da matrícula, a devida comprovação de 
conclusão de curso. 
4.3. Mediante apresentação do Documento de Identidade (original), os pais de candidatos ou seus 
responsáveis legais poderão efetuar o cadastro e a matrícula de menores de 18 anos. 
4.4. Serão permitidos o cadastro e a matrícula mediante apresentação da procuração, com firma 
reconhecida em cartório. Nesse caso, deve constar no texto da procuração que o documento se 
destina ao cadastro e à matrícula no UNITPAC. O Procurador e o Outorgante devem ser maiores nos 
termos da lei civil ou, por outra causa, se mostrarem capazes para outorga e exercício dos 
respectivos poderes. 
4.5. No ato do cadastro e da matrícula será necessária a apresentação do Documento de Identidade 
(original) do Procurador. 
4.6. Em qualquer dos casos, a procuração será anexada aos formulários de cadastro e de matrícula. 
Será necessária uma procuração por candidato, quando for o caso. 
4.7. No ato da matrícula, o candidato classificado no Processo Seletivo deverá apresentar os 
seguintes documentos originais: 
4.7.1 Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou de curso equivalente, registrado no Órgão 
competente, ou de declaração em que se informe estar o certificado em tramitação. 

http://www.unitpac.com.br/
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 Histórico Escolar do Ensino Médio, mesmo para os candidatos que já tenham curso 
superior. 

 Documento de Identidade e CPF (Cadastro de Pessoa Física) 
 Alistamento Militar (para o sexo masculino) 
 Título de eleitor com o último comprovante de votação 
 Certidão de Nascimento ou Casamento; 
 01 foto recente, tamanho 3 x 4. 

4.8. Os documentos escolares provenientes de instituição de ensino do exterior deverão apresentar 
o visto da autoridade consular brasileira do país em que o curso foi realizado e deverão estar 
acompanhados da respectiva tradução oficial feita por tradutor juramentado. Esta exigência não se 
aplica para os candidatos aprovados no sistema de aplicação da Lei 12.711/2012. 
4.9. O candidato que concluiu o ensino médio no exterior deverá apresentar documento equivalente 
de convalidação de estudos, emitido pela Secretaria de Estado da Educação. Esta exigência não se 
aplica para os candidatos aprovados no sistema de aplicação da Lei 12.711/2012. 
4.10. Todos os documentos deverão ser originais. Estes serão digitalizados e devolvidos, no ato do 
cadastro e da matrícula, exceto a procuração (quando a matrícula for realizada por procurador); 
4.11. Em hipótese alguma será permitida matrícula condicional ou fora do período estabelecido; 
4.12. O candidato classificado que não efetivar sua matrícula por falta da documentação exigida ou 
que deixar de comparecer no período fixado para a matrícula perderá o direito à vaga. 
4.13. No ato da matrícula será emitido o boleto da 1ª (primeira) mensalidade. Caso o pagamento não 
seja efetuado até a data do vencimento, a matrícula será cancelada e o UNITPAC poderá chamar 
outro candidato, observada a ordem de classificação. 
4.14. Não será permitido o trancamento de matrícula no período de ingresso. 
4.15. A critério exclusivo do UNITPAC, poderá haver convocação de candidatos em chamadas 
subsequentes para o preenchimento de vagas não ocupadas em primeira chamada. 
4.16. O candidato classificado deverá, impreterivelmente, no estipulado para a matrícula da primeira 
chamada. Os candidatos classificados nas chamadas subsequentes terão suas datas de matrícula 
publicadas juntamente com a chamada. 
4.17. Após a última chamada, havendo vagas nos cursos oferecidos, portadores de diploma em curso 
superior poderão requerer matrícula com todos os direitos legais, obedecendo às áreas específicas 
de cada curso. 
 
5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
5.1. Visando um melhor desenvolvimento do processo, a Comissão do Processo Seletivo do UNITPAC 
poderá modificar o presente Edital. Quaisquer modificações, se necessárias, serão amplamente 
divulgadas e feitas de acordo com a legislação vigente. 
5.2. O aluno regularmente matriculado no semestre 2018/2 que não tiver interesse em cursar a 
graduação, deverá solicitar o cancelamento da matrícula dentro dos prazos institucionais, perdendo 
o direito a vaga e permitindo a ocupação desta por outro candidato. 
5.3. O ingressante por processo seletivo vestibular e ENEM, calouro, terá direito a devolução de 80% 
do valor da 1ª mensalidade quando solicitada antes do início do semestre letivo e de 70% quando a 
solicitação for feita até 10 (dez) dias do início das aulas, no caso de pedido de cancelamento de 
matrícula. Os procedimentos deverão ser realizados via Atendimento Unificado da IES.  
5.4. O presente Edital poderá ser impugnado no prazo máximo de 10 dias contados a partir de sua 
publicação. 
5.5. Para os cursos ofertados em períodos matutino ou noturno (não integrais) poderá haver oferta 
de disciplinas em outro turno, respeitando-se a predominância do turno.  
5.6. Não será permitido ao aluno, no primeiro período do curso, o aproveitamento de disciplinas 
cursadas em outros cursos de nível superior. 
5.7 A inscrição do candidato implica na aceitação das condições de realização do Processo Seletivo e 
das decisões que, nos casos omissos, possam ser tomadas pela Comissão do Processo Seletivo do 
UNITPAC. 
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5.8. Será eliminado, em qualquer época, mesmo após a matrícula, o candidato classificado que tenha 
participado do Processo Seletivo, mediante apresentação de documentos ou declaração de 
informações falsos. 
5.9 considerando-se a natureza do Processo Seletivo, em hipótese alguma serão concedidas vistas, 
revisão ou recontagem de pontos em quaisquer das provas que o compõem. 
5.10. Os casos   omissos   neste   Edital   serão   resolvidos   pela   Comissão   do   Processo   seletivo   
do UNITPAC ou por outra instância competente. 
5.11. As disposições e instruções contidas na capa dos Cadernos de Prova, na Folha de Resposta e na 
Folha de Redação, avisos e cartazes passarão a integrar o presente Edital. 
5.12 Todos os horários contidos neste Edital referem-se ao horário de Araguaína/TO. 
 

Aristóteles Pires de Mesquita Junior 
Presidente da Comissão do Processo Seletivo 

 
UNITPAC– CENTRO UNIVERSITÁRIO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 

ITPAC - INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS. 
Av. Filadélfia 568, Setor Oeste - CEP: 77.816-540 - Caixa Postal- 157 

Fone: (63) 3411-8500 
Internet: www.unitpac.com.br 

e-mail: vestibular@itpac.br  
Araguaína - Tocantins – Brasil 

http://www.unitpac.com.br/
mailto:vestibular@itpac.br

