
 

 

 

EDITAL MODALIDADE A DISTÂNCIA Nº 4/2018 - DO PROCESSO SELETIVO 

PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS OFERECIDAS NOS CURSOS 

SUPERIORES DE GRADUAÇÃO DA MODALIDADE A DISTÂNCIA PARA 

2018 DO UniSL - CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO LUCAS 

 

1º e 2º SEMESTRES – 2018 - EDITAL n
o 

4/2018 
 

O UniSL, Centro Universitário São Lucas, por meio da Copese, Comissão de Processos 

Seletivos - torna público que se encontram abertas as inscrições para os Processos 

Seletivos, que visam ao preenchimento de vagas oferecidas nos cursos superiores, 

ministrados na modalidade a distância para o ano letivo de 2018. 

 

1. DAS OPÇÕES DE INGRESSO 

 

As opções de ingresso disponíveis no UniSL para preenchimento de vagas oferecidas para 

2018, nos cursos superiores, ministrados na modalidade a distância, são: 

 

1.1 VESTIBULAR AGENDADO cuja prova é realizada na Unidade de Apoio Presencial, 

em que o candidato agenda dia e hora, dirigindo-se até a Unidade de Apoio Presencial 

escolhida ou através do site www.vestibularsaolucas.com.br 

 

1.2 NOTA DE ENEM, Exame Nacional de Ensino Médio, em que o candidato que atendeu 

a média mínima de 450 pontos, em alguma edição de 2014 a 2017, pode matricular-se 

diretamente com a nota obtida no Enem, não precisando comparecer à Unidade para a 

realização do vestibular agendado. 

 

1.3 APROVEITAMENTO DE VESTIBULAR, em que o candidato que foi aprovado em 

vestibular anterior, para o ano letivo de 2018, e tenha perdido o prazo de matrícula, não 

realiza nova inscrição e não comparece para realização de outra prova. É utilizada a nota 

do candidato, obtida no Processo Seletivo anterior, desde que haja vagas no curso 

desejado. A opção de ingresso por Aproveitamento de Vestibular só pode ser permitida 

caso o candidato não tenha feito sua matrícula. Tendo sido matriculado e cancelado 

posteriormente, caso queira reingressar, deve realizar novo vestibular. 

 

1.4 2ª GRADUAÇÃO, para o candidato que possui nível superior e deseja ingressar em um 

novo curso, não precisa comparecer à Unidade de Apoio Presencial para a realização do 

vestibular agendado, desde que haja vagas no curso desejado. 

 

1.5 TRANSFERÊNCIA EXTERNA, para o candidato que é aluno de uma outra instituição 

de Ensino Superior e fica dispensado de comparecer à Unidade de Apoio Presencial para 

a realização do vestibular agendado, desde que haja vagas no curso desejado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vestibularsaolucas.com.br/


 

 

 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 

2.1 As inscrições dos Processos Seletivos para preenchimento de vagas oferecidas para 

2018, nos cursos superiores, ministrados na modalidade a distância, são gratuitas, não 

havendo cobrança de taxa de inscrição. 

 

2.2 As inscrições dos Processos Seletivos para preenchimento de vagas oferecidas para 

2018, nos cursos superiores, ministrados na modalidade a distância, implicam no 

reconhecimento e na aceitação, pelo candidato, de todas as condições estabelecidas pelo 

UniSL, previstas neste Edital, bem como eventuais instruções complementares. 
  

2.3 Este Edital está disponível para consulta no site www.saolucas.edu.br/vest 

 

2.4 Em quaisquer das opções de ingresso, o candidato deve preencher a ficha de inscrição 

com as informações solicitadas e deve ser realizada em um dos locais citados abaixo: 

 

2.4.1 Inscrição pela internet: www.vestibularsaolucas.com.br 

2.4.2 Inscrição diretamente na Unidade de Apoio Presencial 

 

2.5 No ato da inscrição, o candidato deve indicar um curso dentre os que estão sendo 

ofertados pelo UniSL, bem como optar pela Unidade de Apoio Presencial onde 

pretende frequentar o curso, em caso de aprovação. É de exclusiva responsabilidade 

do candidato responder pela autenticidade e veracidade das informações fornecidas no 

ato da inscrição, no que diz respeito aos dados pessoais, curso escolhido e Unidade de 

opção, podendo a instituição, se necessário, indeferir solicitações posteriores aos 

prazos previstos. 

 

2.6 Eventuais correções ou alterações das informações constantes na inscrição devem ser 

requeridas diretamente na Unidade de Apoio Presencial escolhida, até o dia que 

antecede a realização da prova. As correções também podem ser editadas na inscrição 

através do site  www.vestibularsaolucas.com.br 

 

2.7 Portadores de necessidades especiais: 

 

2.7.1 O candidato com problemas de visão, audição, locomoção e com deficiências 

que necessite de condições especiais para realizar as provas, recebe atendimento 

diferenciado, de acordo com as suas diversidades, em consonância com a 

legislação brasileira. Para isso, o candidato deve requerer na inscrição, a prova 

e/ou tratamento especial como portador de necessidades especiais, contendo o 

tipo de deficiência de que é portador e a indicação das necessidades de 

atendimento, a fim de que a Instituição possa providenciar os recursos 

apropriados para a natureza de sua diversidade.  
 

2.7.2 Os candidatos que não identificarem as suas necessidades de atendimento, não 

contarão com as adequações necessárias às suas condições especiais, uma vez 

que a instituição as desconhecerá. 

 

 

 

http://www.saolucas.edu.br/
http://www.vestibularsaolucas.com.br/
http://www.vestibularsaolucas.com.br/


 

 

 

 

 

2.8 Uma vez esgotadas as vagas para determinado curso, encerram-se as inscrições para 

os Processos Seletivos automaticamente. 

 

 

3. DOS CURSOS OFERTADOS E VAGAS 

 

3.1 As vagas oferecidas para 2018, nos cursos superiores, ministrados na modalidade a 

distância, são ofertadas exclusivamente nas Unidades de Apoio Presencial do UniSL. 

 

3.2 Os cursos ofertados na modalidade a distância, horários, duração e vagas oferecidas 

para 2018, exclusivamente nas Unidades de Apoio Presencial do UniSL são: 

  

3.3 Os Processos Seletivos que visam ao preenchimento de vagas oferecidas nos cursos 

superiores, serão ministrados no ensino 100% a distância para o ano letivo de 2018, sendo 

que os cursos de Licenciatura em Pedagogia, Bacharelado em Ciências Contábeis e 

Bacharelado em Administração serão ofertadas vagas na modalidade EAD, Educação a 

Distância e também semipresencial, ou seja, no ensino híbrido, com parte das aulas 

presenciais e parte das aulas via AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

 
 

 

 

CURSO RESOLUÇÃO Nº DE 

VAGAS 

DURAÇÃO 

Curso Superior de Tecnologia em 

Gestão Financeira 

Resolução CONSU nº 17/2017, 

1/12/2017 

360 vagas 2 anos 

Curso Superior de Tecnologia em 

Gestão Comercial 

Resolução CONSU nº 18/2017, 

1/12/2017 

360 vagas 2 anos 

Curso Superior de Tecnologia em 

Gestão de Recursos Humanos 

Resolução CONSU nº 19/2017, 

1/12/2017 

360 vagas 2 anos 

Curso Superior de Tecnologia em 

Processos Gerenciais 
Resolução CONSU nº 20/2017, 

1/12/2017 
360 vagas 2 anos 

Licenciatura em Pedagogia Resolução CONSU nº 22/2017, 

1/12/2017 
720 vagas 4 anos 

Licenciatura em Geografia Resolução CONSU nº 23/2017, 

1/12/2017 
360 vagas 4 anos 

Licenciatura em História Resolução CONSU nº 24/2017, 

1/12/2017 
360 vagas 4 anos 

Licenciatura em Filosofia Resolução CONSU nº 25/2017, 

1/12/2017 

360 vagas 4 anos 

Licenciatura em Ciências Sociais Resolução CONSU nº 26/2017, 

1/12/2017 

360 vagas 4 anos 

Licenciatura em Ciências 

Biológicas 

Resolução CONSU nº 27/2017, 

1/12/2017 

360 vagas 4 anos 

Bacharelado em Administração Resolução CONSU nº 29/2017, 

1/12/2017 

360 vagas 4 anos 

Bacharelado em Ciências 

Contábeis 

Resolução CONSU nº 30/2017, 

1/12/2017 

360 vagas 4 anos 



 

 

4. DAS PROVAS 

 

4.1. O Vestibular Agendado para o preenchimento de vagas oferecidas para 2018, consiste 

na produção de um texto escrito, em formato de redação dissertativa argumentativa ou 

expositiva, de caráter eliminatório. 

 

4.2. Será sugerido um tema para o desenvolvimento da redação. O candidato deve redigir 

um texto em que expresse sua posição em relação ao problema proposto. 

 

4.3. Serão avaliadas nesta produção de texto: coerência, coesão, capacidade de síntese e 

criatividade sobre um tema, capacidade de o candidato organizar e articular um texto 

adequadamente; sintetizar informações; confrontar opiniões e pontos de vista;                  

usar elementos coesivos; usar vocabulário e sintaxe adequados ao gênero textual proposto, 

bem como a aplicação das normas do registro formal culto da Língua Portuguesa. 

 

4.4. A proposta de redação para o Vestibular Agendado apresenta temas de ordem social, 

científica, cultural ou política, para serem desenvolvidos em forma de texto em prosa, 

considerando o gênero dissertativo. 

 

4.5.  Será entregue ao candidato um caderno de provas contendo folha para rascunho e 

folha definitiva, sendo desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de 

texto que for escrito fora do local apropriado. 

 

4.6. Os procedimentos e os critérios para a correção das Redações são de responsabilidade 

da Copese, Comissão de Processos Seletivos. 

 

4.7. Não haverá vista ou revisão de prova, em nenhuma hipótese. 

 

4.8. O Vestibular Agendado tem duração de 2 (duas) horas.  

 
 

5. DAS DATAS E HORÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA DO 

VESTIBULAR AGENDADO 

 

5.1.  A prova do Vestibular Agendado será realizada nas datas constantes no site 

www.vestibularsaolucas.com.br, conforme agenda escolhida pelo candidato, no 

endereço da Unidade de Apoio Presencial escolhida. 

 

5.2.  Todos os candidatos devem se apresentar para a realização da prova com, no mínimo, 

30 minutos de antecedência. Em caso de atraso, o candidato pode solicitar o 

reagendamento da prova, conforme disponibilidade de vagas para o curso pretendido, dia 

e horário nas Unidade de Apoio Presencial escolhida. 

 

5.3. O candidato não pode fazer uso de aparelhos eletrônicos, celular, similares e outros 

meios ou ainda armazenar, transmitir ou receber dados, portar armas e fumar nas 

dependências da Instituição, sob pena de exclusão imediata do Vestibular Agendado. 

 

 

 

 

 

 

http://www.vestibularsaolucas.com.br/


 

6. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA DO 

VESTIBULAR AGENDADO 

 

6.1   O candidato deve apresentar-se munido dos seguintes documentos, sem os quais 

não pode adentrar ao local de realização das provas: 
 

6.1.1 Documento de identidade original com fotografia recente. São considerados 

documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas 

Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de 

Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício 

profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte; certificado de reservista; carteiras 

funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, 

por lei federal, com mesmo valor legal como identidade; carteira de trabalho; carteira 

nacional de habilitação (somente o modelo aprovado pelo artigo 159 da Lei n.° 9.503, 

de 23 de setembro de 1997, publicada no Diário Oficial da União de 24 de setembro de 

1997 - com foto). 

 

6.1.2  Não são aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos 

eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras 

funcionais sem valor de identidade nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou  

danificados, que não identifiquem o portador do documento. 

 

6.1.3  Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização da prova, 

documento de identidade original, por motivo de perda, furto ou roubo, deve ser 

apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido 

há, no máximo, 30 (trinta) dias. 

 

6.1.4  Não é aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, bem como 

protocolo de documento. 

 

6.1.5 O documento oficial de identidade emitido com prazo de validade, quando 

apresentado pelo candidato, não pode estar com data de validade vencida, como, por 

exemplo, passaporte e carteira de identidade/RG emitida para menor de idade. 

 
 

7.  DA REALIZAÇÃO DA PROVA DO VESTIBULAR AGENDADO 

 

7.1  Durante a realização da prova, a partir do ingresso do candidato na sala de provas, é 

adotado o procedimento de identificação civil dos candidatos, mediante verificação do 

documento de identidade, da coleta da assinatura na Lista de Presenças, entre outros 

procedimentos, de acordo com orientações do fiscal de sala. 

 

7.2  Eventuais erros referentes a nome e/ou número de documentos, devem ser 

comunicados ao fiscal de sala que redige o formulário de ocorrência, que deve ser assinado 

pelo fiscal e candidato. 

 

7.3  Para a realização da prova, o candidato só pode utilizar caneta esferográfica de 

tinta azul ou preta, fabricada em material transparente; não sendo permitido o uso de lápis, 

lapiseira/grafite e borracha. 

 
 

 

 



 

 

8.  DA CORREÇÃO E DA ELIMINAÇÃO DO VESTIBULAR AGENDADO 

 

8.1  A prova sé composta de 1 (uma) redação, perfazendo o total de 100 (cem) pontos.  

 

8.2  O candidato deve obter, no mínimo, 35 (trinta e cinco) pontos na redação para 

concorrer à vaga pretendida. 

 

8.3  O candidato que obtiver nota igual ou inferior a 34 (trinta e quatro) pontos na redação 

está automaticamente reprovado. 

 

 

9. DO RESULTADO DO VESTIBULAR AGENDADO 

 

A divulgação do resultado pertinente ao Vestibular Agendado para o preenchimento de 

vagas oferecidas para o ano letivo de 2018, do UniSL, Centro Universitário São Lucas, 

será divulgado oficialmente pela Unidade de Apoio Presencial escolhida.  

 

 

10. DA MATRÍCULA 

 

10.1 Os candidatos aprovados e classificados nas vagas ofertadas devem efetuar suas 

matrículas, nas dependências da Unidade de Apoio Presencial escolhida.  

 

10.2 Condiciona-se a realização da matrícula à apresentação de toda a documentação 

solicitada pela instituição constante neste Edital, assinatura do contrato de prestação de 

serviços educacionais e pagamento da primeira mensalidade do curso eleito.  

 

10.3 O candidato classificado, por desistência, ou não efetivação da matrícula nos prazos 

estabelecidos neste Edital, perde seu direito à matrícula.  

 

 

    11. DA DOCUMENTAÇÃO DA MATRÍCULA 

 

11.1 A matrícula só é efetuada com o preenchimento do Contrato de Prestação dos 

Serviços Educacionais (fornecidos pelo Unidade de Apoio Presencial), firmado pelo 

candidato, ou pelo responsável legal, quando menor de 18 anos, acompanhado dos 

seguintes documentos: 

 

11.1.1 Cópias autenticadas dos seguintes documentos: 

 

• Diploma ou Certificado de Conclusão do Ensino Médio,  

• Histórico Escolar do Ensino Médio. 

 

11.1.2 Em atendimento ao Art. 224 do Código Civil – Lei nº 10.406/2002 e ao Parecer nº 

23/2005 – CNE, Histórico Escolar e Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou 

Diploma do Ensino Médio emitido por instituição estrangeira devem ser apresentados, em 

anexo, a tradução juramentada e documento de revalidação de estudos, expedido por 

estabelecimento de ensino, indicado pela Secretaria de Estado de Educação ou Delegacia 

de Ensino. 

 

 

 



 

11.1.3 Em caso de não apresentação do Histórico Escolar do Ensino Médio e do 

Certificado ou Diploma de Conclusão do Ensino Médio ou, em atendimento à Lei nº 

5.692/1971, ao Art. 44 II da Lei nº 9.394/1996 e Parecer nº 379/2004 – CNE/CES, no ato 

da matrícula, o candidato deve apresentar a Declaração de Conclusão do Ensino Médio, 

firmando um termo de compromisso, constante no Requerimento de Matrícula, 

estabelecendo prazo para entrega da documentação, que será considerada condicional a 

Matrícula, até que seja sanada a falta do documento, sob pena de cancelamento desta. 
 

11.1.4  A não apresentação do Histórico Escolar do Ensino Médio e do Certificado ou 

Diploma de Conclusão do Ensino Médio, no prazo estabelecido pela instituição, implica 

no CANCELAMENTO DA MATRÍCULA. 

 

11.1.5  Cópias simples acompanhadas dos originais dos seguintes documentos: 

 

• Cédula de Identidade Civil (RG); 

• CPF; 

• Certidão Civil de Casamento, Casamento com averbação de divórcio ou Nascimento; 

• Título de Eleitor; 

• Comprovante de votação da eleição mais recente ou Certidão Negativa, expedida pelo 

TRE, Tribunal Regional Eleitoral; 

• Certificado de Reservista, ou prova de estar em dia com as obrigações militares; 

• Uma (01) fotografia 3X4, recente; 

• CPF e RG, Comprovante de Residência do Acadêmico atualizado (água, luz ou 

telefone) e do Contratante (pessoa responsável pela assinatura do contrato); 

• O candidato menor de 18 anos deve ser representado pelos pais, tutores legais ou 

procurador geral para efetivação da matrícula. Se maior de 18 anos e impossibilitado de 

efetivar a matrícula, esta somente pode ser feita por procurador legal comprovado. 

 

 

12.  DO APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS 

 

12.1 Terá direito à Análise de Aproveitamento de Disciplinas, o aluno que se enquadrar nos 

seguintes requisitos: tenham cursado e concluído com aprovação disciplinas equivalentes, 

realizadas em cursos de mesmo nível, ofertadas por instituições de ensino superior.  

 

12.2 O requerimento deve ser formalizado na Unidade de Apoio Presencial por meio de 

protocolo de APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS e ANÁLISE DE 

EQUIVALÊNCIA, juntamente com a entrega dos seguintes documentos: 

  

a) Histórico Escolar do Ensino Superior 

b) Conteúdo Programático ou Ementas  

c) Sistema de Avaliação: dispensável se presente no item a)  

d) Portaria de Credenciamento da Instituição: dispensável se presente no item a).  

 

12.3 O candidato que requerer Aproveitamento de Disciplinas fica ciente de que a oferta das 

disciplinas respeita a implantação da Matriz Curricular de cada curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13.  DO CANCELAMENTO DE MATRÍCULA 

13.1 É facultado ao aluno solicitar o cancelamento de matrícula, devendo protocolar a 

solicitação na Unidade de Apoio Presencial. 

 

13.1.1 Para o ALUNO com MATRÍCULA ATIVA, não há devolução da parcela de 

matrícula, nem total nem parcial. 

 

13.1.2 Após o início das atividades acadêmicas, o aluno não terá direito à restituição de 

valores pagos.  

 

13.2 A ausência de pedido formal de cancelamento de matrícula, por parte de alunos 

desistentes, implica a continuidade de seu débito para com a Instituição, inclusive das 

parcelas vincendas. 

 

 

14. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os Processos Seletivos, objetos deste Edital, são válidos apenas para o preenchimento 

das vagas oferecidas em 2018. 

 

14.1 No ato da matrícula, o aluno recebe o número do RA – REGISTRO ACADÊMICO, 

código necessário para acesso ao Portal do Aluno, ambiente utilizado para a divulgação 

de informações e de serviços.  
 

14.2 Fica ciente o (a) candidato (a) que, para o bom funcionamento das atividades 

acadêmico-pedagógica, comunicação entre as partes, é imprescindível que tenha acesso a 

computador e internet. Na eventualidade do (da) candidato (a) não possuir tais acessos, 

o UniSL, Centro Universitário São Lucas, através dos parceiros das Unidades de Apoio 

Presencial, disponibiliza à comunidade acadêmica, amplo acesso à rede de computadores, 

por intermédio de equipamentos instalados nos laboratórios localizados nas Unidades de 

Apoio Presencial. 

 

14.3 Todas as disposições e instruções contidas neste edital, constituem, para todos os 

efeitos, normas que integram os Processos Seletivos, sendo de exclusiva responsabilidade 

do candidato se informar sobre o conteúdo desse material. 

 

14.4 As informações deste Edital e demais normas referentes aos Processos Seletivos são 

divulgadas nas Unidades de Apoio Presencial do UniSL, Centro Universitário São Lucas. 

 

14.5 O planejamento, a execução e a coordenação dos Processos Seletivos, 

regulamentados neste Edital, cumprem com exclusividade à Copese, Comissão de 

Processos Seletivos. 

 

14.6 A Copese, Comissão de Processos Seletivos e a Reitoria resolvem os casos omissos 

deste Edital, podendo, inclusive, modificar suas disposições para melhor adequá-lo ao fim 

a que se destina. 

 

                                                                     Porto Velho/RO, 1º de janeiro de 2018 

 
Maria Eliza de Aguiar e Silva 

Reitora do UniSL – Centro Universitário São Lucas 

 


