UNIÃO DAS FACULDADES DOS GRANDES LAGOS
EDITAL Nº 02, de 26 DE OUTUBRO DE 2021
PROCESSO SELETIVO 2022 – 1 semestre
A Diretora Geral da União das Faculdades dos Grandes Lagos, torna público as inscrições no Processo
Seletivo Unificado 2022-1 semestre, para ingresso nos cursos Modalidade a Distância de: Administração
– Autorizado Pela Port. nº. 1280 de 08/12/2017, com 500 vagas; Tecnologia em Gestão de Recursos
Humanos - Autorizado Pela Port. nº. 1280 de 08/12/2017, com 500 vagas; Pedagogia- Autorizado Pela
Port. nº. 344 de 12/07/2019, com 500 vagas. Gestão Financeira – Autorizado Pela Port. nº. 337 de
11/07/2019, com 500 vagas, Tecnologia em Logística - Autorizado Pela Port. nº. 175 de 15/06/2020, com
500 vagas. Os cursos terão como sede a União das Faculdades dos Grandes Lagos, localizada na Rua
Eduardo Nielsen, 960 na cidade de São José do Rio Preto/SP com polo na Associação de Ensino e Cultura
de Mato Grosso do Sul (Três Lagoas-MS). A Prova do Processo Seletivo será composta de uma redação.
A classificação será feita na ordem decrescente do total de pontos obtidos, sendo que, a prova de Redação
em Língua Portuguesa é de caráter eliminatório e somente concorrerão à classificação os candidatos que
obtiverem nota no mínimo 02 (dois) nesta prova. Será automaticamente desclassificado o candidato que
obtiver nota menor que dois na prova de Redação; não comparecer a quaisquer das provas; utilizar-se de
meios fraudulentos na realização das provas; não portar documentos de identidade (pessoal ou do
Processo Seletivo). Havendo vagas remanescentes serão obedecidos os seguintes critérios: a) serão feitas
chamadas complementares tantas quantas forem necessárias para preenchimento das vagas; b) um novo
processo seletivo; c) atendimento a portadores de diploma de nível superior, cuja seleção será feita pela
análise do Histórico Escolar; d) portador de Certificado do ENEM emitido pelo MEC. Fica reservado a
UNIÃO DAS FACULDADES DOS GRANDES LAGOS, de abrir ou não turmas ou curso com menos de
15 alunos. As inscrições estarão abertas no período de 26/10/2021, a partir das 17hs até às 23:59 de
28/02/2022, pelo site da IES (http://vestibular.unilago.edu.br). O Processo Seletivo 2022– 1 semestre será
realizado por meio eletrônico na plataforma indicada por e-mail no ato da sua inscrição. Os resultados
serão divulgados no recinto das Faculdades e pela internet. O Processo Seletivo 2022-1 semestre terá
validade de um ano, podendo ser realizado em mais de uma oportunidade, além do aproveitamento da
nota do ENEM até completar o limite das vagas autorizadas para cada curso. A instituição está
credenciada junto ao Crédito Universitário – PRAVALER e ao QUERO BOLSA.
São José do Rio Preto/SP, 26 de Outubro de 2021

DRª. MARIA LÚCIA ATIQUE GABRIEL
Diretora Geral

