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FORMAS DE INGRESSO 

• Vestibular (Para cursos presenciais e à distância); 

• Processo Seletivo ENEM (para candidatos que já tenham se submetido a essa forma de 

avaliação); 

• Transferência Externa; 

• 2ª Graduação; 

 

1. CURSOS  
Para se informar a respeito dos cursos da GRADUAÇÃO TRADICIONAL e da GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA, 

o candidato deverá acessar http://www.unitoledo.br/. 

 

2. INSCRIÇÕES  

2.1. Poderão ser feitas pela Internet ou nos locais discriminados em nosso endereço eletrônico 

(http://www.unitoledo.br/).  

  

2.2. Procedimentos de inscrição:  

O candidato deverá seguir rigorosamente as instruções que estão no site.  

- Acessar a página da Universidade (www.unitoledo.br) para ter ciência das formas de ingresso que estão 

com inscrições abertas.  

Na página de INSCRIÇÃO, o candidato tomará conhecimento das normas legais do concurso. Assim, 

deverá estar ciente:  

  

a) De que, ao se inscrever no concurso, atende à Portaria Ministerial nº 391, publicada no D.O.U., de 

07/02/2002 (com retificação no dia 13/02/2002), que estabelece que os candidatos aos cursos do ensino 

superior deverão ter concluído ou estar cursando o último ano do Ensino Médio (ou equivalente); 

b) Do conteúdo dos documentos relacionados ao concurso escolhido - Manual do Candidato e Edital de 

Vagas e Informações, documentos esses disponíveis no site www.unitoledo.br e na secretaria da unidade; 

c) De que, em caso de aprovação, fica obrigado a: Comprovar, até a data da matrícula, a conclusão do 

ensino médio (ou equivalente); caso não a comprove, perderá o direito a ao ingresso no Ensino Superior;  

Em caso de ter realizado estudos equivalentes ao ensino médio no exterior, no todo ou em parte, deverá 

apresentar parecer de equivalência de estudos da Secretaria Estadual de Educação do Estado de São 

Paulo ou de qualquer outro Estado da União; 

d) De que o curso ao qual é candidato, de acordo com suas escolhas, só será oferecido se o número de 

candidatos inscritos, aprovados e matriculados for igual ou maior que a quantidade de vagas oferecidas; 

e) De que, se possuir alguma deficiência, deverá preencher o campo específico na ficha de inscrição.  

 

  

2.2.1. Preencher o formulário específico constante na página da instituição. Assinalar a opção de curso e 

turno.  

IMPORTANTE: Os candidatos ao PROCESSO SELETIVO – ENEM que se inscreverem pelo portal deverão 

obrigatoriamente informar as notas do ENEM no ato da inscrição e a aprovação será imediata desde que 

as notas para aprovação sejam as seguintes: 300 (trezentos) na redação e 100 (cem) na prova objetiva. O 

candidato se compromete ainda, a apresentar a documentação do ENEM no ato da matrícula.  

2.3. O candidato terá direito a uma única inscrição.  



  

2.4. O candidato disputará as vagas do curso e turno escolhidos em seu requerimento de inscrição.  

 

2.5. O preenchimento do requerimento de inscrição será de inteira responsabilidade do candidato, bem 

como a conferência dos dados constantes no comprovante de inscrição.  

  

2.6. O candidato que houver realizado mais de uma inscrição de vestibular terá que optar por uma delas, 

até o horário da prova.  

  

2.7. A exigência da apresentação da prova de conclusão do Ensino Médio ou equivalente será feita no ato 

da matrícula, de acordo com o Parecer no CP 98/99 do Conselho Nacional de Educação, homologado pelo 

Ministro da Educação, publicado no DOU de 29/7/99 e pela Portaria Ministerial nº 391, publicada no DOU 

de 7/2/ 2002, com retificação no dia 13/2/2002.  

 

 

3. PROVAS  
3.1. Candidatos provenientes das formas de ingresso VESTIBULAR e TRANSFERÊNCIA EXTERNA farão uma 

prova com questões objetivas e redação, com duração de duas ou quatro horas (a depender do 

concurso), no local indicado no comprovante de inscrição.   

 

 3.2. PROCESSO SELETIVO ENEM, exclusivamente para candidatos que já tenham sido submetidos a essa 

forma de avaliação promovida pelo Governo Federal. Nesta forma de acesso não há aplicação de provas.  

 

3.3. Não será admitida 2ª chamada para faltosos, nem solicitação de revisão ou vista de prova.  

 

3.4. Problemas nas provas, quer sejam de impressão ou de elaboração (dúvidas), devem ser comunicados 

ao fiscal. Contudo, o candidato NÃO DEVERÁ AGUARDAR RESPOSTA IMEDIATA. Assim que houver decisão 

da Banca, o fiscal informará a todos os candidatos.  

  

3.5. O candidato deverá apresentar-se no local da prova com uma hora de antecedência, munido da 

confirmação de inscrição, de documento de identidade ORIGINAL ou protocolo do pedido de 2ª via (COM 

RETRATO) e de caneta esferográfica azul ou preta.  

  

3.6. Não serão aceitos, por serem considerados documentos destinados a outros fins, Certidão de 

Nascimento, Certidão de Casamento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação (em modelo 

anterior à Lei nº 9.503/97), Carteira de Estudante, crachás e identidade funcional de natureza privada. Da 

mesma forma, cédulas de identidade e passaportes que não permitam a conferência da assinatura ou a 

identificação fotográfica do candidato (por exemplo, as emitidas na infância) ou estiverem fora do prazo 

de validade.  

 

3.7. No caso do PROCESSO SELETIVO - ENEM, não poderá se inscrever aquele que tenha obtido nota 

inferior a 300 (trezentos) na Redação e inferior a 100 (cem) nas questões objetivas na avaliação do Exame 

Nacional do Ensino Médio.  

 

  



3.8. PROCEDIMENTOS DE PROVAS  

3.8.1. Ao entrar na sala de prova, o candidato receberá o material de prova: página de questões objetivas 

e a redação, cartão de resposta e folha de rascunho. A prova tem nota máxima 200 pontos (100 pontos 

das questões objetivas e 100 pontos da redação). 

  

3.9. Na prova de REDAÇÃO, o candidato desenvolverá o tema proposto pelo Vestibular, em forma 

dissertativa ou narrativa, de acordo com a exigência contida na prova (mínimo: 10 linhas, máximo: 25 

linhas).  

  

3.10. Em atendimento ao que determina a Portaria Ministerial no 391, § 2º, de 7/2/2002, esta Instituição 

estabeleceu 40 (trinta) como nota mínima na prova, 20 (vinte) nas questões objetivas e 20 (vinte) na 

redação. 

 

  
4. PCD – PESSOA COM DEFICIÊNCIA   
4.1 Será disponibilizado ao candidato, no ato da inscrição, formulário de inscrição de exames com campos 

específicos para que o candidato com deficiência informe os recursos de acessibilidade e de tecnologia 

assistiva necessários para sua participação no dia de realização das provas, conforme previsto no artigo 

30, I, III e IV da Lei nº 13.146/2015.  

  

4.2 A duração da prova poderá ser alterada, mediante prévia solicitação e comprovação da necessidade, 

conforme demanda apresentada pelo candidato com deficiência.  

  

4.3 As provas serão disponibilizadas em formatos acessíveis para atendimento às necessidades específicas 

do candidato com deficiência.  

  

  

5. CAUSAS DE ELIMINAÇÃO DE CANDIDATOS DO CONCURSO  
Será eliminado do concurso o candidato que:  

• Obtiver nota inferior a 40 (trinta) na prova em todas as formas de ingresso (exceto ENEM, verificar 

no item 2.2.1);  

• Faltar ou chegar após o início da prova;  

• Não devolver ao fiscal de sala, ao final da prova, todo o material do concurso.  

  

  
6. APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO  
6.1. O resultado dos concursos será divulgado da seguinte forma:   

• Vestibular e Transferência Externa – divulgação poderá ocorrer em até 48 horas após o horário da 

prova; 

• ENEM e Segunda Graduação – aprovação imediata, desde que os candidatos estejam dentro dos 

critérios estabelecidos.  

  

6.2. As vagas serão preenchidas de acordo com a pontuação alcançada em relação aos outros candidatos 

que fizeram as mesmas opções de curso e turno.  

  

6.3 Havendo candidatos com a mesma nota, o desempate será feito da seguinte forma:  



  

• Vestibular e Transferência Externa: maior nota da Redação, permanecendo o empate, terá 

preferência o candidato de maior idade. 

 

 

7. MATRÍCULAS  
7.1. Imediatamente após o resultado do Vestibular.   

  

7.2. O resultado final de cada um dos concursos é válido por um ano. Dentro deste prazo, a matrícula 

ocorrerá se houver vagas remanescentes, de acordo com a opção curso/turno feita pelo candidato.  

  

7.3. O candidato que ingressar via ENEM precisará entregar na unidade ou enviar pelo campus virtual do 

candidato o Boletim de Resultados do ENEM na matrícula, uma vez que este não é mais apresentado na 

inscrição.  

  

7.3. Na ocasião da matrícula, o candidato deverá apresentar a seguinte documentação (originais e cópias):   

a) CPF;  

b) Carteira de Identidade;  

c) Histórico Escolar do Ensino Médio;  

d) Comprovante de conclusão do Ensino Médio, que pode ser: Certificado de conclusão do Ensino 

Médio ou, Diploma de conclusão do Ensino Médio (para RJ, MG e DF, com a publicação do Diário Oficial 

no verso) ou Certificado de Proficiência equivalente à conclusão do Ensino Médio (ENEM);  

e) Contrato de Prestação de Serviços educacionais (aceite eletrônico no Campus Virtual – não é 

necessário a entrega);  

* Caso não possua o Certificado ou o Diploma do Ensino Médio, o candidato deverá apresentar, no ato da 

matrícula, declaração original de conclusão do Ensino Médio ou equivalente (este documento tem 

validade de 30 dias).  

Todas as cópias deverão estar legíveis. Não se admite, em hipótese alguma, matrícula condicional.  

** A matrícula só será concluída mediante o pagamento da primeira mensalidade do curso, da entrega da 

documentação listada acima e da confirmação da turma para o curso/turno de escolha;  

Sendo a matrícula efetivada (documentação entregue, o boleto referente a primeira mensalidade paga e o 

curso/turno confirmado), o aluno receberá um e-mail informando o seu número de matrícula e o passo a 

passo para acessar o Sistema de Informações Acadêmicas da UniToledo.  

  

  

7.3.1. Para os que concluíram o Ensino Médio em outro país, exigir-se-á, para matrícula, a equivalência 

declarada pelo Conselho Estadual de Educação competente, aceitando-se protocolo.  

  

7.3.2. Os portadores de diploma de nível superior, devidamente registrado, ficarão isentos da 

apresentação do Certificado e Histórico Escolar do Ensino Médio, que serão substituídos por duas cópias 

do respectivo diploma (apresentar o original) e Histórico Escolar do Ensino Superior, com o vestibular 

discriminado.  

  

7.3.3. A exigência da apresentação da prova de conclusão do Ensino Médio ou equivalente será feita no 

ato da matrícula, de acordo com o Parecer no CP 98/99 do Conselho Nacional de Educação, homologado 



pelo Ministro da Educação, publicado no DOU de 29/7/99 e pela Portaria Ministerial nº 391, publicada no 

DOU de 7/2/2002 (com retificação no dia 13/2/2002).  

  

7.4. Perderá o direito à matrícula o candidato classificado que não cumprir o estabelecido neste Manual 

ou no Edital de Vagas e Informações e/ou não apresentar a documentação exigida. Em decorrência disso, 

não terá qualquer eficácia sua classificação no Concurso Vestibular.  

  

7.5. No ato da matrícula deverá ser firmado pelo responsável ou pelo aluno, com no mínimo 18 anos 

completos, o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, conforme legislação vigente.  

  

7.6. A matrícula poderá ser feita pelo candidato, por seu responsável ou por seu representante legal, que 

deverá estar munido de procuração (instrumento particular).  

  

7.7. O candidato classificado que cursou a UniToledo ou outras Instituições de Ensino Superior deverá 

apresentar no ato da matrícula, objetivando isenção de disciplinas:  

  

a) Histórico Escolar completo;  

b) Programas pormenorizados das disciplinas cursadas devidamente autenticados pelas instituições de 

origem (exceto para alunos da UniToledo);  

c) Comprovante de reconhecimento ou autorização de funcionamento do curso (exceto para alunos da 

UniToledo).  

  

7.8. A matrícula é renovada semestralmente, em datas e prazos fixados no calendário acadêmico.  

  

7.9. Os atos de matrícula inicial ou de confirmação de continuidade de estudos (rematrícula) estabelecem 

entre a UniToledo e o aluno um vínculo contratual, de natureza bilateral, gerando direitos e deveres entre 

as partes e a aceitação, pelo matriculado, das disposições contidas neste manual, no regimento da 

UniToledo e na legislação em vigor.  

  

  

8. DISPOSIÇÕES GERAIS  
8.1. Os valores, a serem cobrados dos aprovados estão à disposição dos interessados nas Secretarias das 

Unidade Poderão sofrer reajustes em razão da Lei 9.870, de 23 de novembro de 1999, e da Medida 

Provisória no 2.173- 24, de 23 de agosto de 2001, ou em decorrência de mudanças nas políticas 

econômica, financeira e salarial e da perda da imunidade tributária de que goza a Instituição.  

  

8.2. As disposições e instruções contidas neste MANUAL, nas capas das provas e no Edital de Vagas e 

Informações constituem normas que complementarão o Edital publicado no portal da instituição.  

  

8.3. A comunicação e o trânsito de qualquer material entre os candidatos não serão permitidos. O não 

cumprimento a essas orientações poderá acarretar a anulação da prova dos candidatos envolvidos. A 

comunicação, se necessária, deverá ser intermediada por um dos fiscais da sala.  

  



8.4. Também será eliminado, a qualquer época, mesmo depois da matrícula, o candidato que houver 

realizado o Concurso usando documentos, informações falsas ou outros meios ilícitos. Deve-se observar 

também como causa de eliminação o que consta no item 5.  

  

8.5. Também será eliminado, a qualquer tempo, antes ou depois de ser matriculado, o candidato sobre o 

qual haja suspeita de fraude ou má-fé na realização da prova aplicada. Também qualquer irregularidade 

(fraude, quebra de sigilo, etc.) cometida por professores, fiscais, pessoal técnico- administrativo, alunos 

da Universidade ou candidatos será objeto de inquérito administrativo e/ou policial, nos termos da 

legislação pertinente, e o infrator estará sujeito às penalidades previstas em lei e/ou regulamento.  

  

8.6. Não será permitido o porte/uso de aparelhos eletrônicos de comunicação, telefones celulares, o uso 

de boné ou chapéu, como também será vedada qualquer consulta bibliográfica.  

  

8.7. Não será oferecido curso (ou turno) cujo número de candidatos inscritos, aprovados e matriculados 

seja inferior ao número de vagas oferecidas. Caso o oferecimento desse(s) curso(s), pela razão acima, seja 

suspenso, o candidato será convidado a escolher um outro turno ou curso no mesmo campus. Será 

assegurado o direito à restituição da taxa de inscrição (caso tenha havido cobrança) ao candidato ao qual 

não restarem opções de cursos oferecidos pelo Vestibular.  

  

8.8. Os cursos estão organizados com base no sistema de créditos, podendo o aluno matricular- se em 

disciplinas regulares de seu curso ou em disciplinas equivalentes de outros cursos.  

  

8.9. Havendo disciplina(s) não disponibilizada(s) na unidade, em determinado(s) período(s) letivo(s), o 

aluno deverá efetuar a rematrícula específica dessa(s) disciplina(s) em outro turno.  

  

8.10. Todos os cursos poderão funcionar em turno único no campus de origem.  

  

8.11. As aulas de Laboratório serão oferecidas no campus, nos turnos da manhã, tarde ou noite, 

independentemente do horário do Curso, inclusive aos sábados.  

  

8.12. Em decorrência da necessidade de se completarem os dias letivos exigidos no semestre, poderá 

haver aulas aos sábados, no período diurno, para alunos matriculados em cursos dos turnos manhã, tarde 

ou noite.  

  

8.13. Esta Instituição não é obrigada a dispensar a frequência dos alunos que, por convicção religiosa, não 

queiram frequentar as aulas às sextas-feiras, após as 18h, e aos sábados.  

  

8.14. Incorporar-se-ão a este Manual, para todos os efeitos legais, editais complementares ou avisos 

oficiais que vierem a ser publicados, instruções/normas contidas na contracapa do caderno de prova, 

além do que consta neste documento.  

  

8.15. Os candidatos deverão consultar as observações constantes do EDITAL DE VAGAS E INFORMAÇÕES 

acerca das especificidades de cada curso. Assim, em razão de decisão acadêmica ou administrativa, os 

cursos, a partir do 2º período, poderão ser oferecidos em turno único, no campus. 

  



8.16. No curso de Enfermagem, a partir do 5° período, inclusive, os alunos deverão estar disponíveis em 

horário diurno integral, ou seja, nos turnos manhã e tarde, independentemente de seu turno (manhã, 

tarde ou noite). Para os alunos turno noite, as aulas a partir do 5°período, inclusive, serão ministradas nos 

turnos manhã e/ou tarde. As disciplinas de ensino clínico e estágio curricular supervisionado ocorrem em 

instituições de saúde, ou seja, fora da unidade. Independentemente da sua unidade, o aluno deverá 

comparecer às instituições pré-determinadas pelo curso.  

  

8.17. A inscrição do candidato implica a aceitação das condições do concurso e das decisões que possam 

ser tomadas pela Comissão do Vestibular desta Instituição.  

  

8.18. A Instituição está credenciada no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES), 

conforme legislação educacional em vigor.  

  

8.19. Os casos omissos e as situações não previstas no Edital serão resolvidos pela Comissão do 

Vestibular.  

  

8.20. De acordo com a legislação em vigor, a descrição dos recursos materiais à disposição dos alunos, tais 

como laboratórios, computadores, acesso às redes de informação e acervo da biblioteca e a relação do 

corpo docente com a respectiva titulação está disponível na Secretaria e no endereço eletrônico desta 

Instituição (de acordo com a Portaria Ministerial nº 2.864, de 24/8/2005.  

  

 


