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Caro Candidato,

O Centro Universitário Jorge Amado preza pelo compromisso de 
educar e formar sujeitos que, ao longo do curso, tenham experiên-
cias significativas.

A UNIJORGE destaca-se pela excelência nas práticas de ensino, 
na medida em que os discentes encontram oportunidades de exerci-
tar plenamente as suas potencialidades intelectuais e práticas, bem 
como a sua criatividade, articulando pesquisa e extensão.

Através, portanto, de experiências internacionais, incluindo aulas 
em universidades estrangeiras, de atividades práticas em espaços de 
atuação profissional, de participação em importantes eventos cientí-
ficos e culturais, o aluno tem a oportunidade de ampliar os horizon-
tes de atuação.

A articulação de um ensino de alta qualidade com as atividades 
extensionistas, culturais e de iniciação científica convergem para uma 
formação que contribui para a autonomia intelectual e profissional 
de cada sujeito.

Midian Garcia – Pró-Reitora de Graduação

MENSAGEM DA DIREÇÃO



4

MEMBRO DA REDE MANUAL DO ALUNO

MEMBRO DA REDE



5

MEMBRO DA REDEMANUAL DO ALUNO

SUMÁRIO

1. CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIJORGE ................................................................................................................6

1.1. GRADUAÇÃO PRESENCIAL – BACHARELADOS E LICENCIATURAS .............................................................6

1.2. GRADUAÇÃO PRESENCIAL – CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA .......................................................7

2. O VESTIBULAR NOSSA VEZ ...............................................................................................................................8

3. REGULAMENTAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO .................................................................................................9

3.1. INGRESSO DO ALUNO ...............................................................................................................................9

3.2. MODELO DE SELEÇÃO ...............................................................................................................................9

4. CURSOS, PORTARIAS, CÓDIGO E VAGAS ........................................................................................................10

4.1. GRADUAÇÃO PRESENCIAL – CAMPUS PARALELA ...................................................................................10

4.2. GRADUAÇÃO PRESENCIAL – CAMPUS COMÉRCIO .................................................................................12

4.3. GRADUAÇÃO PRESENCIAL – CAMPUS AV. TANCREDO NEVES ................................................................12

5. INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO “NOSSA VEZ” ................................................................................15

5.1 PERÍODO ..................................................................................................................................................15

5.2. CONDIÇÕES .............................................................................................................................................15

5.3. INCRIÇÕES – NECESSIDADES ESPECIAIS ..................................................................................................16

5.4. CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO ...............................................................................................................17

6. APLICAÇÃO DAS PROVAS ...............................................................................................................................17

6.1. HORÁRIO, LOCAL E DATA ........................................................................................................................17

6.2. REALIZAÇÃO DA PROVA ..........................................................................................................................18

6.3 ELIMINAÇÃO ............................................................................................................................................20

7. CORREÇÃO DAS PROVAS ................................................................................................................................22

7.1 OBJETIVAS ................................................................................................................................................22

7.2. REDAÇÃO ................................................................................................................................................22

7.3. NOTA PADRONIZADA GLOBAL POR ÁREA ...............................................................................................23

7.4 CRITÉRIO DE DESEMPATE.........................................................................................................................24

8. MATRÍCULA DOS ALUNOS .............................................................................................................................25

8.1 DOCUMENTAÇÃO DO ALUNO PARA MATRÍCULA ....................................................................................25

8.2 DOCUMENTAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DO ALUNO .....................................................................26

8.3 CANCELAMENTO DE MATRÍCULA ............................................................................................................26

9. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ..............................................................................................................27

10. MATRIZ CURRICULAR ...................................................................................................................................27

11. MATRIZ DE REFERÊNCIAS ............................................................................................................................28



6

MEMBRO DA REDE MANUAL DO ALUNO

PROCESSO SELETIVO GRADUAÇÃO PRESENCIAL 2020.1

1. CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIJORGE

Há 20 anos, a Unijorge inova no mercado de ensino superior da Bahia.  Reconhecida 
pela sua excelência e estrutura moderna - qualidades que lhe renderam 10 premiações 
consecutivas no Top of Mind, a instituição se destaca por oferecer aos estudantes expe-
riências que vão além da sala de aula.

Com 3 campi espalhados em pontos estratégicos da capital baiana, a Unijorge forma 
cidadãos globais, tecnologicamente capacitados e socialmente responsáveis por meio de 
cursos de graduação, pós-graduação e extensão pertencentes a um amplo projeto de for-
mação com foco em três pilares: excelência acadêmica, eficiência no serviço ao aluno e 
experiência universitária memorável.

Os cursos da Unijorge são estruturados para atender às rigorosas diretrizes educacio-
nais com uma proposta didático-pedagógica que busca preparar profissionais com sabe-
res que os destaquem em suas áreas de atuação, sempre atendendo a todas as exigências 
feitas pelo Ministério da Educação (MEC), sem ter qualquer pedido de reconhecimento 
indeferido em seu histórico. 

1.1. GRADUAÇÃO PRESENCIAL – BACHARELADOS E LICENCIATURAS

Os bacharelados e as licenciaturas são cursos de nível superior de duração mais am-
pla, de três a cinco anos, a depender da especificidade da área. Tais cursos contemplam as 
áreas de ciências humanas, ciências exatas, formação de professores e formação de pro-
fissionais da saúde. Amparada na prática profissional e na investigação do conhecimento 
científico, a metodologia utilizada visa a uma formação ampla, de base crítica, que garante 
a construção do conhecimento da área específica e a excelência na atuação profissional.
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Bacharelado em Administração
Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo

Bacharelado em Biomedicina
Bacharelado em Ciências Contábeis
Bacharelado em Ciências Biológicas

Bacharelado em Ciências da Computação
Bacharelado em Cinema e Audiovisual

Bacharelado em Publicidade e Propaganda
Bacharelado em Direito

Bacharelado em Design Gráfico
Bacharelado em Educação Física

Bacharelado em Enfermagem
Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária

Bacharelado em Engenharia de Energias Renováveis
   Bacharelado em Engenharia Biomédica

Bacharelado em Engenharia de Comunicação
Bacharelado em Engenharia Civil

Bacharelado em Engenharia de Produção
Bacharelado em Engenharia Elétrica

Bacharelado em Engenharia Mecânica
Bacharelado em Engenharia Química

Bacharelado em Jornalismo
Bacharelado em Fisioterapia

Bacharelado em Fonoaudiologia
Bacharelado em Farmácia
Bacharelado em Nutrição

Bacharelado em Psicologia
   Bacharelado em Psicopedagogia

Bacharelado em Relações Internacionais
Bacharelado em Relações Públicas

Bacharelado em Serviço Social
   Bacharelado em Terapia Ocupacional

LICENCIATURAS

Licenciatura em Ciências Biológicas
Licenciatura em Educação Física

Licenciatura em História
Licenciatura em Letras -Língua Portuguesa e Língua Inglesa

Licenciatura em Letras - Língua Portuguesa
Licenciatura em Pedagogia

1.2. GRADUAÇÃO PRESENCIAL - CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA

Os Cursos Superiores de Tecnologia ou Tecnológicos são cursos de graduação de curta 
duração que oferecem diploma de nível superior e são voltados para a educação profis-
sional. Os cursos oferecem uma formação aprofundada e específica em um determinado 
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campo de atuação. A metodologia utilizada visa buscar o conhecimento a partir da práti-
ca. Os cursos tecnológicos duram de 4 a 6 semestres, com carga horária variando de 1.600 
a 2.400 horas, o que permite um ingresso mais rápido no mundo do trabalho. Um de seus 
grandes diferenciais é a organização curricular por módulos formados por unidades curri-
culares e sustentados por bases tecnológicas e competências profissionais. A cada módulo 
cursado os alunos recebem um Certificado de Qualificação Profissional, chancelado pela 
Instituição de Ensino que atesta as competências necessárias para atuação em um conjun-
to de atividades profissionais. 

Curso Superior de Tecnologia em Design de Animação
Curso Superior de Tecnologia em Design de Interiores

Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais

2. O VESTIBULAR NOSSA VEZ

O vestibular da Unijorge Nossa Vez está de cara nova. Será uma prova com 60 ques-
tões no estilo do ENEM. A prova contará com abordagem dos principais temas e conteú-
dos trabalhados e a sua correção será por área. Com isto, a Unijorge busca valorizar cada 
vez mais as aptidões dos alunos nas suas áreas de maior interesse, sem menosprezar todo 
o processo de ensino-aprendizagem ao longo da vida escolar. Será um processo seletivo 
único e menos estressante do que os demais vestibulares, focado na qualidade e valoriza-
ção do candidato. Será um prazer tê-los conosco neste processo seletivo. 
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3. REGULAMENTAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 
PROCESSO SELETIVO CENTRO UNIVERSITÁRIO JORGE AMADO 

– NOSSA VEZ 2020.1 – GRADUAÇÃO PRESENCIAL

Por determinação da Reitoria e para conhecimento de todos os interessados, torna-se 
público que estão abertas as inscrições para o PROCESSO SELETIVO GRADUAÇÃO PRESEN-
CIAL 2020.1 do CENTRO UNIVERSITÁRIO JORGE AMADO, organizado sob forma de concur-
so público, em conformidade com a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei 11.331, 
de 25 de julho de 2006 e nas Portarias do MEC 391, de 07 de fevereiro de 2002, e 23, de 
21 de dezembro de 2007 e no Regimento Institucional. 

O Processo Seletivo será realizado segundo as regras aqui dispostas, em conformidade 
com as premissas do CENTRO UNIVERSITÁRIO JORGE AMADO e TD Consultoria, empresa 
corresponsável pela realização do referido processo seletivo, quais a Instituição se obriga 
a cumprir. Os candidatos, ao se inscreverem, declaram, implicitamente, conhecerem e 
concordarem com as condições propostas

3.1 INGRESSO DO ALUNO

O ingresso em um dos cursos de Graduação do Centro Universitário Jorge Amado se 
dará pela convocação do candidato classificado no processo seletivo “Nossa Vez 2020.1”. 
A convocação para a matrícula no curso, obedecerá à ordem decrescente de classificação 
(da maior pontuação à menor pontuação) até o limite das vagas oferecidas. Havendo de-
sistência de matrícula, será convocado novo candidato habilitado, obedecendo-se à or-
dem de classificação divulgada.

3.2 MODELO DE SELEÇÃO 

O processo seletivo adotará o modelo de uma Avaliação com 60 questões no estilo 
ENEM e uma redação. Todas as provas constarão de questões objetivas, exceto a de Reda-
ção, que, de acordo com a Portaria do MEC n. 391 de 07/02/02, é eliminatória.

As provas serão idênticas, em conteúdo, para todos os candidatos que as estiverem 
realizando no mesmo dia e não poderão ultrapassar, em complexidade, o nível de estudos 
do Ensino Médio. A prova de Redação é obrigatória, e, de acordo com a Portaria do MEC 
n. 2941, de 17/12/01, é eliminatória.

As questões serão divididas pelas quatro áreas do conhecimento: 

• 15 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Língua Portuguesa e Língua In-
glesa), 

• 15 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias (História e Geografia),
• 15 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Física, Química e Biologia) 
• 15 questões de Matemática e suas Tecnologias (Matemática)
• 01 proposta de Redação
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Todas as questões elaboradas e proposta de redação visam avaliar as habilidades e 
competências cognitivas desenvolvidas pelo candidato ao longo da sua vida escolar. A ma-
triz curricular utilizada como referência na elaboração da avaliação do processo seletivo 
está disponível em anexo a este Manual do Candidato. 

4. CURSOS, PORTARIAS, CÓDIGO E VAGAS

4.1. GRADUAÇÃO PRESENCIAL - CAMPUS PARALELA

CURSOS E PORTARIAS - BACHARELADOS E LICENCIATURAS (CAMPUS PARALELA)

AUTORIZADO (A) E RECONHECIDO (R) TURNO VAGAS

Bacharelado em Administração – RR - Portaria MEC Nº 266 de 03 de abril de 
2017 – D.O.U. em 04/04/2017.

Matutino 60

Noturno 60

Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo – RR – Portaria Nº 915, de 27 de 
dezembro de 2018 - D.O.U. em 28/12/2018.

Matutino 80

Noturno 100

Bacharelado em Biomedicina – A – RS. CONSUPE.006.16.00.
Matutino 75

Noturno 75

Bacharelado em Ciências Biológicas – RR – Portaria Nº 915, de 27 de dezem-
bro de 2018 - D.O.U. em 28/12/2018.

Matutino 60

Noturno 60
Bacharelado em Ciências Contábeis – RR - Portaria MEC N° 266 de 03 de abril 
de 2017 – D.O.U. em 04/04/2017. Noturno 60

Bacharelado em Cinema e Audiovisual – A - RS. CONSUPE.006.16.00.
Matutino 40

Noturno 40

Bacharelado em Design Gráfico – RR - Portaria MEC N° 266 de 03 de abril de 
2017 – D.O.U. em 04/04/2017.

Matutino 40

Noturno 40

Bacharelado em Direito – RR - Portaria Nº 520 de 02.06.2017 – D.O.U. em 
05/06/2017.

Matutino 105

Noturno 165

Bacharelado em Educação Física – RR – Portaria Nº 134 de 01/03/2018 - 
D.O.U. em 02/03/2018.

Matutino 75

Noturno 75

Bacharelado em Enfermagem – RR - Portaria Nº 819 de 30 de dezembro de 
2014 – D.O.U. em 02/01/2015.

Matutino 140

Noturno 150

Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária – RR - Portaria Nº 1.091, 
de 24 de dezembro de 2015 -  D.O.U. em 30/12/2015.

Matutino 40

Noturno 40

Bacharelado em Engenharia Biomédica – A – RS. CONSUPE.005.19.00.
Matutino 60

Noturno 60

Bacharelado em Engenharia Civil – RR – Portaria Nº 915, de 27 de dezembro 
de 2018 - D.O.U. em 28/12/2018.

Matutino 120

Noturno 120

Bacharelado em Engenharia de Computação – A – RS. CONSUPE.024.18.00.
Matutino 40

Noturno 40
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CURSOS E PORTARIAS - BACHARELADOS E LICENCIATURAS (CAMPUS PARALELA)

Bacharelado em Engenharia de Energias Renováveis – A – RS. CON-
SUPE.005.19.00.

Matutino 60

Noturno 60

Bacharelado em Engenharia Elétrica – RR – Portaria Nº 915, de 27 de dezem-
bro de 2018 - D.O.U. em 28/12/2018.

Matutino 50

Noturno 50

Bacharelado em Engenharia de Produção – RR – Portaria Nº 915, de 27 de 
dezembro de 2018 - D.O.U. em 28/12/2018.

Matutino 50

Noturno 50

Bacharelado em Engenharia Mecânica – RR – Portaria Nº 915, de 27 de 
dezembro de 2018 - D.O.U. em 28/12/2018.

Matutino 50

Noturno 50

Bacharelado em Engenharia Química – RR – Portaria Nº 915, de 27 de dezem-
bro de 2018 - D.O.U. em 28/12/2018.

Matutino 50

Noturno 50

Bacharelado em Fisioterapia – RR – Portaria Nº 134 de 01/03/2018 - D.O.U. 
em 02/03/2018.

Matutino 50

Noturno 50
Bacharelado em Fonoaudiologia – RR – Portaria Nº 134 de 01/03/2018 -  
D.O.U. em 02/03/2018. Matutino 100

Bacharelado em Jornalismo – RR - Portaria MEC Nº 266 de 03 de abril de 
2017 -  D.O.U. em 04/04/2017. Matutino 50

Licenciatura em Ciências Biológicas – RR – Portaria Nº 915, de 27 de dezem-
bro de 2018 - D.O.U. em 28/12/2018. Matutino 40

Licenciatura em Educação Física - RR – Portaria Nº 915, de 27 de dezembro de 
2018 - D.O.U. em 28/12/2018.

Matutino 50

Noturno 50

Licenciatura em Letras – Língua Portuguesa / Língua Inglesa – A – RS. CON-
SUPE 007.15.00.

Matutino 40

Noturno 40

Licenciatura em Letras – Língua Portuguesa – A – RS. CONSUPE 006.16.00.
Matutino 30

Noturno 30

Bacharelado em Nutrição – RR – Portaria Nº 134 de 01/03/2018 - D.O.U. em 
02/03/2018.

Matutino 50

Noturno 50

Licenciatura em Pedagogia – A – RS. CONSUPE 007.15.00.
Matutino 40

Noturno 60

Bacharelado em Psicologia – RR - Portaria MEC Nº 266 de 03 de abril de 2017 
– D.O.U. em 04/04/2017

Matutino 90

Noturno 90
Bacharelado em Publicidade e Propaganda – RR - Portaria MEC Nº 266 de 03 
de abril de 2017- D.O.U. em 04/04/2017. Matutino 50

Bacharelado em Relações Internacionais – RR - Portaria MEC N° 266 de 03 de 
abril de 2017 – DOU em 04/04/2017 Matutino 60

Bacharelado em Terapia Ocupacional -  A – RS. CONSUPE.005.19.00.
Matutino 60

Noturno 60
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CURSOS E PORTARIAS - BACHARELADOS E LICENCIATURAS (CAMPUS PARALELA)

CURSOS E PORTARIAS – CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA (CAMPUS PARALELA)

AUTORIZADO (A) E RECONHECIDO (R) TURNO VAGAS

Curso Superior de Tecnologia em Design de Animação – A – RS. CON-
SUPE.005.19.00.

Matutino 60

Noturno 60

Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais – A – RS. CONSUPE.005.19.00.
Matutino 60

Noturno 60

4.2. GRADUAÇÃO PRESENCIAL - CAMPUS COMÉRCIO

                       CURSOS E PORTARIAS – BACHARELADOS E LICENCIATURAS (CAMPUS COMÉRCIO)

AUTORIZADO (A) E RECONHECIDO TURNO VAGAS

Bacharelado em Administração – RR - Portaria MEC N° 266, de 03 de abril de 
2017 - D.O.U. em 04/04/2017.

Matutino 75

Noturno 75

Bacharelado em Enfermagem –R - Portaria Nº 186, de 15 de abril de 2019 – 
D.O.U. em 16/04/2019. 15/04/2019 

Matutino 50

Noturno 100

Licenciatura em História – RR - Portaria Nº 915, de 27 de dezembro de 2018 - 
D.O.U. em 28/12/2018.

Matutino 50

Noturno 50

Bacharelado em Serviço Social - R – Portaria Nº 134, de 01 de março de 2018 
– D.O.U. em 02/03/2018.

Matutino 60

Noturno 90

Licenciatura em Letras – Língua Portuguesa / Língua Inglesa – RR – Portaria 
Nº 915, de 27 de dezembro de 2018 - D.O.U. em 28/12/2018.

Matutino 50

Noturno 50

Licenciatura em Letras – Língua Portuguesa – RR – Portaria Nº 915, de 27 de 
dezembro de 2018 - D.O.U. em 28/12/2018.

Matutino 50

Noturno 50

Licenciatura em Pedagogia – RR – Portaria Nº 915, de 27 de dezembro de 
2018 - D.O.U. em 28/12/2018.

Matutino 75

Noturno 75

4.3. GRADUAÇÃO PRESENCIAL – CAMPUS AV. TANCREDO NEVES

                       CURSOS E PORTARIAS - BACHARELADOS E LICENCIATURAS (CAMPUS TANCREDO NEVES)

AUTORIZADO (A) E RECONHECIDO (R) TURNO VAGAS

Bacharelado em Administração - A - RS. CONSUPE.008.16.00.
Matutino 50

Noturno 50

Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo – A - RS. CONSUPE.008.16.00.
Matutino 50

Noturno 50
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                       CURSOS E PORTARIAS - BACHARELADOS E LICENCIATURAS (CAMPUS TANCREDO NEVES)

Bacharelado em Biomedicina – A - RS. CONSUPE 005.17.00.
Matutino 50

Noturno 50

Bacharelado em Ciências Contábeis – A - RS. CONSUPE.008.16.00.
Matutino 50

Noturno 50

Bacharelado em Ciências da Computação – A - RS. CONSUPE 005.17.00.
Matutino 50

Noturno 50

Bacharelado em Direito – R – Portaria nº 621 de 01 de março de 2005 – D.O.U. 
em 02/03/2005.

Matutino 45

Noturno 45

Bacharelado em Enfermagem – R – Portaria Nº 1358 de 10 de setembro de 
2009 – D.O.U. em 15/09/2009.

Matutino 30

Noturno 30

Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária – A - RS.CONSUPE.014.17.00
Matutino 100

Noturno 100

Bacharelado em Engenharia Biomédica – A – RS. CONSUPE.007.19.00.
Matutino 60

Noturno 60

Bacharelado em Engenharia Civil – A - RS. CONSUPE.008.16.00
Matutino 100

Noturno 100

Bacharelado em Engenharia de Computação – A - RS. CONSUPE.014.17.00.
Matutino 100

Noturno 100

Bacharelado em Engenharia de Energias Renováveis – A – RS. CON-
SUPE.007.19.00.

Matutino 60

Noturno 60

Bacharelado em Engenharia Elétrica – A - RS. CONSUPE.014.17.00.
Matutino 100

Noturno 100

Bacharelado em Engenharia de Produção – A - RS. CONSUPE.008.16.00
Matutino 50

Noturno 50

Bacharelado em Engenharia Mecânica – A - RS. CONSUPE.008.16.00
Matutino 50

Noturno 50

Bacharelado em Engenharia Química – A - RS. CONSUPE.014.17.00.
Matutino 100

Noturno 100

Bacharelado em Farmácia -  A – RS. CONSUPE.007.19.00.
Matutino 60

Noturno 60

Bacharelado em Fisioterapia – A - RS. CONSUPE.008.16.00.
Matutino 50

Noturno 50

Bacharelado em Nutrição – A - RS. CONSUPE.008.16.00.
Matutino 50

Noturno 50

Licenciatura em Pedagogia – A – RS. CONSUPE 014.17.00.
Matutino 60

Noturno 60
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                       CURSOS E PORTARIAS - BACHARELADOS E LICENCIATURAS (CAMPUS TANCREDO NEVES)

Bacharelado em Relações Internacionais – A - RS. CONSUPE.008.16.00.
Matutino 100

Noturno 100

Bacharelado em Relações Públicas – A – RS. CONSUPE.006.16.00.
Matutino 50

Noturno 50

Bacharelado em Psicopedagogia – A - RS.CONSUPE.029.18.00
Matutino 60

Noturno 60

CURSOS E PORTARIAS – CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA (CAMPUS TANCREDO NEVES)

AUTORIZADO (A) E RECONHECIDO (R) TURNO VAGAS

Curso Superior de Tecnologia em Design de Interiores – R - Portaria MEC n° 38 de 
19 de abril de 2012 – D.O.U. em 20/04/2012

Matutino 50

Noturno 50

Curso Superior de Tecnologia em Design de Animação – A – RS. CON-
SUPE.007.19.00.

Matutino 60

Noturno 60

Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais – A – RS. CONSUPE.007.19.00.
Matutino 60

Noturno 60

• Os cursos oferecidos no campus Paralela funcionarão no Centro Universitário Jorge Ama-
do, situado à Av. Luiz Vianna Filho (Paralela), 6775.

• Os cursos oferecidos no campus Comércio funcionarão no Centro Universitário Jorge 
Amado, Prédio IV - Rua Miguel Calmon, 42, Edf. São Paulo - Comércio Salvador - BA CEP: 
40.015-060 | 71 3206-8000.

• Os cursos oferecidos no campus Tancredo Neves funcionarão no Centro Universitário Jor-
ge Amado, situado à Avenida Tancredo Neves, Civil Trade, n 1367 - Caminho das Árvores 
Salvador - Ba.

1) As aulas e demais atividades de qualquer curso poderão ser realizadas, independen-
temente do turno em que o aluno esteja matriculado, também aos sábados, nos turnos da 
manhã e tarde, ou em horários alternativos previstos no Manual do Aluno, no Regimento 
da Instituição ou no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais a ser assinado entre 
as partes. Essas atividades requerem obrigatoriedade de presença, sendo as ausências 
computadas para efeito de avaliação do aluno na disciplina.

2) Em caso de reprovação, o aluno deverá cursar as disciplinas pendentes no turno 
oposto ao que frequenta regularmente, ou aos sábados, se forem abertas turmas. 

3) Os cursos da área de saúde exigem atividades extraclasses obrigatórias para a inte-
gralização da carga horária e consequente graduação do estudante. Algumas dessas ativi-
dades terão que ser realizadas, pela sua própria natureza, em turnos diferentes daquele 
no qual o aluno está matriculado.
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5. INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO “NOSSA VEZ”
5.1 PERÍODO 

O período de inscrição e modalidade de inscrição encontram-se discriminados na Ta-
bela abaixo. 

Data Local Horário Taxa Solidária

12/09/2019 a 
10/10/2019

Internet (através do site 
 http://vestibular.unijorge.edu.br/ )

Até as 12:00 do 
dia 10/10/2019

Doação de 1 kg 
de alimento não 

perecível

*O candidato poderá acompanhar o seu processo de inscrição no hot-site do vestibular Nossa Vez. 

Cada candidato pode optar apenas por um curso no processo de inscrição. 

5.2. CONDIÇÕES 

A inscrição no Processo Seletivo será feita sob a condição de que o candidato classi-
ficado apresente, no ato da matrícula, a comprovação de conclusão do Ensino Médio ou 
equivalente, observando-se o seguinte:

• se o candidato estiver cursando a última série do ensino médio, ou equivalente, fica cien-
te de que a não apresentação, no ato da matrícula, do Certificado de Conclusão do refe-
rido curso acarretará, irrecorrivelmente, sua automática desclassificação e consequente 
perda do direito à vaga;

• se o candidato que depender de resultados de Exame Supletivo do Ensino Médio fica 
ciente de que a não comprovação da aprovação naquele Exame, no ato da matrícula, 
acarretará, irrecorrivelmente, sua automática desclassificação e consequente perda do 
direito à vaga.

Após a efetivação da inscrição não será permitida, sob hipótese alguma, qualquer 
mudança na inscrição. Qualquer dúvida poderá ser enviada para o e-mail: unijorge@tde-
ducacao.com.br

Caso seja constatada a existência de mais de uma Inscrição de um mesmo candidato 
será considerada válida a inscrição realizada com data mais recente, anulando-se as de-
mais. É de inteira responsabilidade do candidato o atendimento das orientações desse 
Manual, assim como a veracidade dos dados informados para a efetivação da inscrição, 
inclusive endereço, e-mail ou números de telefones, os quais serão utilizados para os con-
tatos necessários com o candidato.

O Centro Universitário Jorge Amado e a TD educação ficam isentas de qualquer res-
ponsabilidade se houver alguma falha no contato com o aluno por erros, omissões ou 
equívocos nos registros feitos pelo candidato.
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5.3. INCRIÇÕES – NECESSIDADES ESPECIAIS

Se você possui necessidades educacionais especiais, é fundamental que declare no 
ato da inscrição para que o Centro Universitário Unijorge possa contemplar as suas neces-
sidades e viabilizar a sua participação no processo seletivo.  

Para que possamos apoiá-lo (a) de forma adequada, além de declarar a sua condição, 
informe que tipo de recursos e serviços serão necessários, de acordo com o quadro de 
recursos previstos para o atendimento especializado. Disponibilizaremos no site do vesti-
bular um formulário específico para que possa enviar para o e-mail unijorge@tdeducacao.
com.br

Atendimento especializado Recursos

Surgo-Cegueira

Prova ampliada
Tradutor- Intérprete Libras

Sala de fácil acesso
Auxílio para transcrição do gabarito

Leitura Labial
Prova em Braile

Mesa e cadeira (sem braços)
Auxílio para leitura

Baixa visão

Sala de fácil acesso
Prova ampliada

Mesa e cadeira (sem braços)
Auxílio para leitura

Auxílio para transcrição do gabarito

Deficiência intelectual
Sala de fácil acesso

Auxílio para transcrição
Auxílio para leitura

Dislexia Auxílio para transcrição
Auxílio para leitura

Cegueira

Prova em braile
Sala de fácil acesso

Mesa e cadeira (sem braços)
Auxílio para leitura

Surdez Tradutor-intérprete libras Leitura labial

Deficiência física

Sala de fácil acesso
Auxílio para transcrição

Apoio para perna e pé Mesa e cadeira (sem braços)
Mesa para cadeira de rodas Auxílio para leitura

Autismo Auxílio para transcrição
Auxílio para leitura

Discalculia Auxílio para transcrição
Auxílio para leitura

Déficit de atenção Auxílio para transcrição
Auxílio para leitura

Deficiência auditiva Tradutor-intérprete libras
Leitura labial

Gestante/ lactante

Sala de fácil acesso
Apoio para perna e pé

Mesa e cadeira (sem braços)
Mesa para cadeira de rodas
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Todas as solicitações deverão ser encaminhadas para o endereço unijorge@tdeduca-
cao.com.br em até 15 (quinze) dias antes da data prova, à exceção do candidato que ne-
cessitar de prova em braile que deverá encaminhar sua solicitação em até 20 (vinte) dias 
antes da data da prova, sob pena do não atendimento.

O candidato poderá solicitar aumento de tempo para realização da prova, caso possua 
indicação realizada por profissional habilitado. Neste caso, deverá ser enviado ao e-mail 
unijorge@tdeducacao.com.br a solicitação com o documento que comprove tal necessi-
dade em anexo. 

As solicitações de atendimento especial serão avaliadas segundo os critérios de viabi-
lidade e de razoabilidade, podendo ser ou não atendidas.

Encerrado o período de inscrição, após a análise das solicitações, a TD consultoria co-
municará ao candidato o deferimento ou não da solicitação, utilizando o mesmo endereço 
de e-mail pelo qual foi encaminhada a documentação pertinente.

O candidato que não encaminhar as solicitações de atendimento especial no prazo e 
em acordo com as condições descritas, desobriga o Centro Universitário Unijorge de qual-
quer atendimento especial, não cabendo interposição de recurso de qualquer natureza

5.4. CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

A inscrição poderá ser confirmada no site da TD consultoria em educação. 

6. APLICAÇÃO DAS PROVAS
6.1. HORÁRIO, LOCAL E DATA  

Horário de Início 08 h 30 min
Horário Final 12 h 45 min
Duração máxima 04 h 15 min
Data 13/10/2019
Local Campus Paralela - Av. Luiz Vianna Filho (Paralela), 6775. O 

candidato deverá se dirigir ao Prédio I – Nível 4.
Abertura dos portões 07 h 30 min 
Fechamento dos portões 08 h 15 min

Não será permitida a entrada do candidato no local de realização das provas após o 
fechamento dos portões. A critério da organização do processo seletivo, a abertura dos 
portões poderá ser antecipada.

Os portões serão fechados impreterivelmente no horário definido neste Manual do 
Candidato.

Os candidatos verificarão o local e a sala em que realizarão as provas consultando o 
site do vestibular e será enviado por e-mail e/ou What´s app. 

O candidato só poderá realizar as provas no local designado na Consulta de Local de 
Provas.
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São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta do local de 
realização das provas e o comparecimento no horário determinado.

Não serão aplicadas provas em local, data ou horário diferentes do predeterminado 
neste Manual do Candidato ou em outro comunicado deste Processo Seletivo.

Com o objetivo de garantir segurança ao Processo Seletivo, a TD educação se reserva 
ao direito de coletar a impressão digital de qualquer candidato na Folha de Respostas, po-
dendo também realizar filmagem individual ou fotografar os candidatos durante a execu-
ção de prova, bem como realizar exame de otoscopia para detecção de ponto eletrônico 
ou qualquer outro dispositivo.

6.2. REALIZAÇÃO DA PROVA

DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO: Serão aceitos como documento de identificação 
do candidato, em bom estado de conservação, os seguintes documentos: 

• Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias da Segurança Pública, 
pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores, Cé-
dulas de Identidade fornecidas por Ordens ou Conselhos de Classe, que, por lei federal, 
valem como documento de identidade;

• Carteira de Trabalho e Previdência Social - Modelo Novo;
• Passaporte Brasileiro dentro da sua validade, 
• Certificado de Reservista ou Certificado de Dispensa de Incorporação (desde que conte-

nham a impressão digital do candidato e 
• Carteira Nacional de Habilitação dentro da sua validade.

Para realização da prova, não será aceito como identificação A APRESENTAÇÃO DE 
FOTOCÓPIAS DE QUALQUER NATUREZA, INCLUSIVE AUTENTICADAS.

Terá acesso à sala de provas apenas o candidato que apresentar documento de iden-
tificação em acordo com o descrito neste Manual, sob pena de eliminação do Processo 
Seletivo. 

Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das pro-
vas, documento de identidade original por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apre-
sentar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no 
máximo, trinta dias, devendo ser submetido à identificação especial como condição para 
realização da prova.

Não será concedido prazo de tolerância para apresentação do documento de identifi-
cação, seja qual for o motivo alegado pelo candidato. O candidato que, até o fechamento 
dos portões, não estiver de posse do seu documento de identificação deverá deixar o pré-
dio de aplicação das provas.

Em caso de documentação inadequada ou ausência dela, o candidato será encami-
nhado ao posto de identificação, para coleta de impressões digitais e verificação datilos-
cópica. 
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Na hipótese de o documento de identificação apresentado pelo candidato apresentar 
indícios de irregularidade e/ou se o documento não contiver a sua impressão digital ou na 
hipótese de a imagem da impressão digital estar danificada, impedindo a realização da ve-
rificação datiloscópica, não se fará a identificação especial, sendo o candidato automati-
camente eliminado do processo seletivo, mediante parecer do perito técnico responsável.

O candidato que for submetido à identificação especial, só terá acesso à sala de pro-
vas após a verificação datiloscópica e liberação por escrito do perito técnico responsável.

OBJETOS

Para realização das Provas, o candidato deve utilizar exclusivamente caneta esfero-
gráfica transparente de tinta preta.

Para realização da prova, só é permitido ao candidato portar lápis, borracha, caneta 
e marca texto. Os demais pertences ficarão colocados sob sua cadeira, ficando ao Centro 
Universitário Unijorge e a TD consultoria isentos de qualquer responsabilidade sobre per-
da, dano ou extravio de qualquer objeto.

NÃO SERÁ PERMITIDO AO CANDIDATO O ACESSO À SALA DE PROVAS PORTANDO 
MOCHILAS OU MALAS OU SIMILARES.

No local de realização das provas NÃO HAVERÁ armário guarda-volumes.
Durante a realização das provas, não será permitido o uso de relógio de qualquer 

tipo, de objetos eletroeletrônicos (telefones celulares, rádios, mp3, iPod, tablets, máqui-
nas calculadoras ou similares, agenda eletrônica, palmtop, pen drive, receptor, gravador, 
“chaveiro eletrônico” utilizado para realizar transações bancárias, pagers, etc), protetores 
auriculares, óculos escuros, boné, chapéu, ponto eletrônico, dispositivos com câmeras fil-
madoras (óculos, caneta, etc), radiotransmissores, assim como a consulta a qualquer tipo 
de documento ou livro e a comunicação entre os candidatos.

 O(A) candidato(a) que possuir cabelo longo deverá estar com o mesmo preso, deixan-
do as orelhas à vista. 

Aparelhos de telefonia celular, tablets, smartphones e equivalentes, deverão ter suas 
baterias retiradas quando possível e, ainda assim, não poderão ser portados, nem utiliza-
dos pelo candidato durante a realização das provas, seja quando estiver indo ao sanitário 
ou enquanto permanecer no prédio de realização da Prova, devendo permanecer junto 
aos demais pertences sob a sua cadeira, sob pena de eliminação do Processo Seletivo.

Não será permitida a entrada de candidatos no ambiente de provas portando armas. 
O candidato que estiver armado deverá ser encaminhado à Coordenação antes do início 
das provas para o acautelamento da arma.
PERMANÊNCIA E GABARITO
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A permanência mínima do candidato em sala é de uma hora e trinta minutos, sob 
pena de não correção da sua prova e consequente eliminação do processo seletivo. 

A saída do candidato levando o Caderno de Provas só é permitida após 02 horas 30 
minutos do início do período de realização das Provas.

Após sua identificação na sala de provas, nenhum candidato poderá retirar-se da sala 
sem autorização e acompanhamento de um fiscal. 

Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das 
provas em razão do afastamento de candidato da sala de provas.

O candidato que se retirar do prédio de realização das provas não poderá retornar em 
hipótese alguma.

O candidato é o único responsável pelo manuseio das provas, pela compreensão das 
instruções nelas contidas e pela marcação das folhas de respostas, cabendo ao Fiscal ape-
nas orientar sobre os procedimentos de aplicação das provas.

No tempo de duração das provas, os candidatos deverão resolver as questões das 
provas e preencher a folha de respostas das questões objetivas e da redação, únicos do-
cumentos válidos para a correção.

Em nenhuma hipótese, haverá substituição da folha de respostas ou da folha de reda-
ção por erro do candidato.

O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de qualquer 
modo, danificar a sua folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da 
impossibilidade de realização do processamento eletrônico.

Não será permitido que as marcações na folha de respostas sejam feitas por outras 
pessoas, salvo nos casos em que tenha sido deferido atendimento especial para a realiza-
ção das provas.

A Prova de Redação deverá ser manuscrita, em letra legível, não sendo permitida a 
interferência ou a participação de outras pessoas, salvo nos casos em que tenha sido de-
ferido atendimento especial para a realização das provas. 

A Folha de Redação não poderá ser assinada fora do local indicado, nem conter rubri-
ca, palavra ou marca que a identifique. Assim, a detecção de qualquer marca identificado-
ra acarretará a anulação da prova de redação do candidato. 

O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais, em especial seu 
nome, sua opção de curso, seu número de inscrição e o número de seu documento de 
identidade nas folhas de respostas.

6.3 ELIMINAÇÃO

As instruções dos cadernos de provas e das folhas de respostas ou de redação se in-
corporam às normas deste Edital, sendo eliminado o candidato que as descumprir.



21

MEMBRO DA REDEMANUAL DO ALUNO

O candidato será sumariamente eliminado do Processo Seletivo se:

• lançar mão de meios ilícitos para execução das provas;
• perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comporta-

mento indevido ou descortês para com qualquer dos aplicadores, seus auxiliares 
ou autoridades;

• chegar após o fechamento do portão;
• não comparecer para realizar as provas, seja qual for o motivo alegado;
• deixar em branco a folha de respostas ou de redação;
• afastar-se do local de realização das provas sem o acompanhamento do fiscal, an-

tes de ter concluído as mesmas;
• deixar de assinar a folha de respostas ou de redação no local apropriado;
• não devolver qualquer folha de respostas/redação ou ausentar-se da sala portando 

qualquer folha de respostas/redação, mesmo tendo assinado a Lista de Presença;
• não tiver comprovada a autenticidade das provas após comparação das impres-

sões digitais coletadas nas folhas de respostas durante a Aplicação das Provas e em 
formulário próprio durante a Matrícula dos convocados.

• não acatar a coleta de impressões digitais na folha de respostas;
• ausentar-se da sala portando o caderno de provas, antes do horário permitido;
• descumprir as instruções contidas no Caderno de Provas e/ou nas folhas de res-

postas;
• for surpreendido por membro da equipe de aplicação das provas, seja pela obser-

vação, seja pelo uso de detectores de metais, portando ou utilizando aparelhos 
eletrônicos de qualquer tipo;

• for surpreendido portando caneta fabricada em material não transparente;
• for surpreendido portando anotações em papeis que não os permitidos, tais como 

bilhetes, lembretes, dicas, etc;
• recusar-se a ser submetido ao detector de metal;
• for flagrado consultando ou portando qualquer documento de consulta, enquanto 

estiver no prédio de realização das provas;
• tiver o aparelho celular acionado (mesmo sendo alarme) enquanto estiver no pré-

dio de realização das provas.
• Se for constatado, a qualquer tempo, por investigação policial ou não, meio ele-

trônico, estatístico, visual, grafológico ou datiloscópico, ter o candidato se utilizado 
de meios ilícitos ou não permitidos neste Edital, suas provas serão anuladas sendo, 
automaticamente, eliminado do Processo Seletivo 
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7. CORREÇÃO DAS PROVAS
7.1 OBJETIVAS 

As Provas Objetivas envolvendo questões de múltipla escolha, serão corrigidas ele-
tronicamente, utilizando pesos diferentes para as diferentes áreas do conhecimento (vide 
seção 7.3)

Não será atribuída pontuação à questão cuja marcação na folha de respostas estiver a 
lápis, com rasuras, emendas, dupla marcação, em branco ou com alguma irregularidade.

Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchi-
mento indevido da folha de respostas. Em caso de anulação de questão por parte da 
Banca Examinadora, os pontos da prova serão atribuídos apenas às questões válidas. Os 
pontos das questões eventualmente anuladas não serão distribuídos aos candidatos.

A anulação de questão ou retificação de gabarito, quando acatadas, terão seus efeitos 
estendidos a todos os candidatos submetidos a este Processo Seletivo, independente-
mente de o candidato ter ou não questionado o item modificado.

7.2. REDAÇÃO 

As redações deverão ser corrigidas com base nas cinco competências expressas na 
Matriz do ENEM e traduzidas para uma situação específica de produção de texto. Cada 
competência será avaliada por quatro critérios correspondentes aos conceitos insuficien-
te, regular, bom e excelente, convertidos, respectivamente, em níveis 1, 2, 3 e 4. Esses 
níveis serão representados por pontos, respectivamente, 0,5; 1,0; 1,5 e 2,0. A nota da 
redação será a soma das notas de cada um dos níveis. O total equivale a 10 pontos. 

Competência Descrição Níveis

I
Domínio da norma 

culta da língua 
escrita.

1. Domínio precário da norma culta, com graves e frequentes desvios 
gramaticais, de escolha de registro e de convenções da escrita.
2. Domínio razoável da norma culta, com desvios gramaticais, de escolha 
de registro e de convenções da escrita, pouco aceitáveis nessa etapa de 
escolaridade.
3. Bom domínio da norma culta, com pontuais desvios gramaticais e de 
convenções da escrita.
4. Muito bom domínio da norma culta, com raros desvios gramaticais e de 
convenções da escrita

II

Compreender a 
proposta de re-
dação e aplicar 
conceitos das 

várias áreas de 
conhecimento 

para desenvolver o 
tema, dentro dos 
limites estruturais 
do texto dissertati-
vo argumentativo.

1. Desenvolvimento tangencial do tema e apresentação embrionária do 
tipo de texto dissertativo-argumentativo; ou desenvolvimento tangencial 
do tema e domínio razoável do tipo de texto dissertativo argumentati-
vo; ou desenvolvimento razoável do tema e apresentação embrionária do 
tipo de texto dissertativo-argumentativo.
2. Desenvolvimento razoável do tema, a partir de considerações próximas 
do senso comum, e domínio precário do tipo de texto dissertativo-argu-
mentativo. 
3. Desenvolvimento razoável do tema e domínio razoável do tipo de texto 
dissertativo-argumentativo. 
4. Bom desenvolvimento do tema, a partir de um repertório cultural pro-
dutivo e de considerações que fogem ao senso comum, e bom domínio do 
texto dissertativo-argumentativo.
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III

Selecionar, rela-
cionar, organizar 
e interpretar in-

formações, fatos, 
opiniões e argu-

mentos em defesa 
de um ponto de 

vista.

1. Apresenta informações, fatos e opiniões precariamente relacionados 
ao tema.
2. Apenas apresenta informações, fatos e opiniões, ainda que pertinentes 
ao tema proposto, ou limita-se a reproduzir os argumentos constantes na 
proposta de redação.
3. Seleciona informações, fatos, opiniões e argumentos pertinentes ao 
tema proposto, organizando-os e relacionando-os de forma pouco consis-
tente em relação ao seu projeto de texto.
4. Seleciona, organiza e relaciona, de forma consistente, informações, fa-
tos, opiniões e argumentos pertinentes ao tema proposto em defesa do 
ponto de vista defendido em seu projeto de texto.

IV

Demonstrar 
conhecimento 
dos mecanis-

mos linguísticos 
necessários para 
a construção da 
argumentação

1. Desarticulação das partes do texto.
2. Articulação precária das partes do texto, devido a problemas frequentes 
na utilização dos recursos coesivos.
3. Articulação razoável das partes do texto, com problemas eventuais na 
utilização dos recursos coesivos.
4. Boa articulação das partes do texto, sem problemas graves na utilização 
de recursos coesivos.

V

Elaborar proposta 
de solução para 

o problema abor-
dado, mostrando 
respeito aos va-
lores humanos e 
considerando a 

diversidade socio-
cultural.

1. Não elabora explicitamente uma proposta e não fere os princípios dos 
valores humanos e da diversidade sociocultural.
2. Esboça algumas ideias que podem ser o núcleo de uma proposta, res-
peitando os valores humanos e considerando a diversidade sociocultural.
3. Elabora proposta genérica de intervenção sobre a problemática desen-
volvida, respeitando os valores humanos e considerando a diversidade 
sociocultural.
4. Elabora proposta específica, respeitando os valores humanos e consid-
erando a diversidade sociocultural.

7.3. NOTA PADRONIZADA GLOBAL POR ÁREA

O Escore global de cada aluno será realizado mediante aplicação dos pesos nas res-
pectivas áreas conforme descrição abaixo. 

ÁREA DE SAÚDE  

Área PESO POR QUESTÃO NÚMERO DE 
QUESTÕES VALOR TOTAL

Linguagens e códigos 8,340 15 125,10
Matemática 17,646 15 264,69
Ciências da Natureza 32,340 15 485,10
Ciências Humanas 8,341 15 125,11

TOTAL 1.000,00

Etapa Peso por Etapa Nota Máxima Valor
Objetivas 0,80 1.000,00 800,00
Redação 0,20 1.000,00 200,00

TOTAL 1.000,00
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ÁREA DE EXATAS  

Área PESO POR QUESTÃO NÚMERO DE 
QUESTÕES VALOR TOTAL

Linguagens e códigos 8,341 15 125,11
Matemática 32,340 15 485,10
Ciências da Natureza 17,646 15 264,69
Ciências Humanas 8,340 15 125,10

TOTAL 1.000,00

Etapa Peso por Etapa Nota Máxima Valor
Objetivas 0,80 1.000,00 800,00
Redação 0,20 1.000,00 200,00

TOTAL 1.000,00

ÁREA DE HUMANAS  

Área PESO POR QUESTÃO NÚMERO DE 
QUESTÕES VALOR TOTAL

Linguagens e códigos 17,646 15 264,69
Matemática 8,340 15 125,10
Ciências da Natureza 8,341 15 125,11
Ciências Humanas 32,340 15 485,10

TOTAL 1.000,00

Etapa Peso por Etapa Nota Máxima Valor
Objetivas 0,80 1.000,00 800,00
Redação 0,20 1.000,00 200,00

TOTAL 1.000,00

Será eliminado o candidato que obtiver nota inferior a 500 pontos no somatório total 
ou zero em alguma das áreas do conhecimento.

7.4 CRITÉRIO DE DESEMPATE

ÁREA DE SAÚDE
• Maior nota em Ciências da Natureza
• Maior nota em Matemática
• Maior nota em Redação 
• Maior Nota em Linguagens
• Maior Nota em Ciências Humanas
• Mais velho

ÁREA DE EXATAS
• Maior nota em Matemática
• Maior nota em Ciências da Natureza
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• Maior nota em Redação 
• Maior Nota em Linguagens
• Maior Nota em Ciências Humanas
• Mais velho

ÁREA DE HUMANAS
• Maior Nota em Ciências Humanas
• Maior Nota em Linguagens
• Maior nota em Redação 
• Maior nota em Ciências da Natureza
• Maior nota em Matemática
• Mais velho

8. MATRÍCULA DOS ALUNOS

A matrícula será realizada pela Internet, em data a ser divulgada conjuntamente com 
a relação dos aprovados, mediante pagamento da 1ª parcela da semestralidade, aceite 
eletrônico do contrato de prestação de serviços educacionais e envio, através dos cor-
reios, da documentação legal exigida.

Perderá o direito à matrícula o candidato que não realizar os procedimentos no prazo, 
ou que, o fazendo, não envie a documentação exigida pelo Concurso.

8.1 DOCUMENTAÇÃO DO ALUNO PARA MATRÍCULA

• Histórico Escolar com Certificado de Conclusão do Ensino Médio (antigo 2º grau) (cópia 
autenticada);

• Cédula de Identidade (cópia);
• CPF (cópia);
• Título de Eleitor, com comprovante de votação da última eleição (cópia);
• Certidão de Nascimento ou Casamento (cópia);
• Prova de quitação com o serviço militar, para maiores de 18 anos - sexo masculino (cópia);
• Comprovante de residência (cópia);
• 1ª parcela da semestralidade devidamente quitada (cópia);
• Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, devidamente assinado.

Observações importantes:

• Candidatos estrangeiros deverão apresentar os documentos traduzidos e no caso 
do histórico do 2º grau também terá que fazer a equivalência.

• Havendo impedimento do candidato, a matrícula poderá ser feita pelo seu procu-
rador, apresentando procuração particular (sendo necessário reconhecimento de 
firma) e a cópia da identidade de ambos.

• Todos os candidatos deverão entregar o Histórico Escolar do Ensino Médio (2º 
grau), cópia autenticada, mesmo aqueles que já concluíram ou estejam concluindo 
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algum curso superior. Este documento é imprescindível para a efetivação da matrí-
cula. Os documentos em língua estrangeira deverão estar visados pela autoridade 
consular brasileira do país de origem e acompanhados da respectiva tradução ofi-
cial. 

• O Certificado de Conclusão do Ensino Médio (2º grau) e seu respectivo Histórico 
Escolar deverão vir acompanhados do Parecer de Equivalência de Estudos, emitido 
pela Secretaria Estadual de Educação.

• Os documentos entregues para matrícula só serão devolvidos ao aluno caso ele 
solicite cancelamento de matrícula, transferência para outra IES ou quando da con-
clusão do seu curso.

• O candidato que, para a matrícula, servir-se de documentos falsos ou inidôneos, 
terá a matrícula anulada, perderá as taxas pagas e ficará sujeito às punições pre-
vistas em Lei.

8.2 DOCUMENTAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DO ALUNO 

Esta documentação é exigida para viabilizar a matrícula de alunos com idade inferior 
a 18 anos. O representante legal corresponderá à pessoa que assinará o Contrato de Pres-
tação de Serviços Educacionais de alunos menores de 18 anos):

• CPF (cópia);
• Cédula de Identidade (cópia);
• Comprovante de Residência (cópia);
• Comprovante da Representação Legal.

Atenção: Perderá o direito à vaga o candidato que não realizar os procedimentos no 
prazo estabelecido para sua matrícula institucional ou deixar de encaminhar os documen-
tos relacionados no item 8.1 deste manual, não havendo matrícula condicional.

8.3 CANCELAMENTO DE MATRÍCULA

Na hipótese de cancelamento de matrícula referente ao primeiro semestre do curso, 
o CONTRATANTE deve formalizar o pedido junto à CONTRATADA (Unijorge), através de re-
querimento eletrônico, ou, na indisponibilidade deste, através de requerimento manual, 
até o dia imediatamente anterior ao do início das aulas, para fazer jus ao ressarcimento da 
importância correspondente a 90% (noventa por cento) da 1ª parcela da semestralidade, 
caso tenha sido paga.

Na hipótese de desistência de matrícula, o CONTRATANTE (aluno) deve formalizar o 
pedido junto à CONTRATADA (Unijorge), através de requerimento eletrônico, ou, na indis-
ponibilidade deste, através de requerimento manual, até o dia imediatamente anterior ao 
do início das aulas, para fazer jus ao ressarcimento da importância correspondente a 90% 
(noventa por cento) da 1ª parcela da semestralidade, caso tenha sido paga.
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9. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Os candidatos classificados deverão submeter-se ao Regimento da Instituição, aca-
tando as normas referentes ao sistema de matrícula, semestralidade escolar, Regimento 
Escolar, entre outras determinações que sejam informadas por meio oficial. 

O Centro Universitário Jorge Amado poderá, dentro das normas legais vigentes, al-
terar disposições fixadas para esta Seleção, publicando Nota Pública, que se constituirá 
parte integrante das normas que regulamentam este Processo Seletivo.

Serão cumpridas, para todos os efeitos, as determinações contidas no Manual do Can-
didato para PROCESSO SELETIVO GRADUAÇÃO PRESENCIAL 2020.1

O Centro Universitário Jorge Amado reserva-se o direito de não iniciar turmas em caso 
de não preenchimento de, no mínimo, 80% das vagas oferecidas, ou no caso de algum im-
pedimento legal ou administrativo que impossibilite o funcionamento de um curso. Nesse 
caso, o candidato poderá optar por outro curso com vagas disponíveis (seja o curso de ba-
charelado, licenciatura ou graduação tecnológica) ou qualquer outro curso na modalidade 
à Distância mediante a existência de vagas ou pela devolução do valor da 1ª parcela da se-
mestralidade (caso tenha sido paga), não cabendo ao candidato qualquer reclamação ou 
recurso. A devolução será de 100% do valor e ocorrerá em até 10 (dez) dias úteis a contar 
do pedido formal do candidato.

10. MATRIZ CURRICULAR

VESTIBULAR UNIJORGE – NOSSA VEZ – 2020.1

EIXOS COGNITIVOS (comuns a todas as áreas de conhecimento) 

I. Dominar linguagens (DL): dominar a norma culta da Língua Portuguesa e fazer uso 
das linguagens matemática, artística e científica e das línguas espanhola e inglesa. 

II. Compreender fenômenos (CF): construir e aplicar conceitos das várias áreas do 
conhecimento para a compreensão de fenômenos naturais, de processos histórico 
geográficos, da produção tecnológica e das manifestações artísticas. 

III. Enfrentar situações-problema (SP): selecionar, organizar, relacionar, interpretar 
dados e informações representados de diferentes formas, para tomar decisões e 
enfrentar situações problema. 

IV. Construir argumentação (CA): relacionar informações, representadas em difer-
entes formas, e conhecimentos disponíveis em situações concretas, para construir 
argumentação consistente.

V. Elaborar propostas (EP): recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para 
elaboração de propostas de intervenção solidária na realidade, respeitando os va-
lores humanos e considerando a diversidade sociocultural. 
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11. MATRIZES DE REFERÊNCIAS
DE LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS

Competência de área 1 - Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no 
trabalho e em outros contextos relevantes para sua vida. 

H1 - Identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como elementos de caracter-
ização dos sistemas de comunicação. 

H2 - Recorrer aos conhecimentos sobre as linguagens dos sistemas de comunicação e informação 
para resolver problemas sociais. 

H3 - Relacionar informações geradas nos sistemas de comunicação e informação, considerando 
a função social desses sistemas. 

H4 - Reconhecer posições críticas aos usos sociais que são feitos das linguagens e dos sistemas 
de comunicação e informação. 

Competência de área 2 - Conhecer e usar língua(s) estrangeira(s) moderna(s) como instrumento 
de acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais. 

H5 – Associar vocábulos e expressões de um texto em LEM ao seu tema. 

H6 - Utilizar os conhecimentos da LEM e de seus mecanismos como meio de ampliar as possibil-
idades de acesso a informações, tecnologias e culturas. 

H7 – Relacionar um texto em LEM, as estruturas linguísticas, sua função e seu uso social. 

H8 - Reconhecer a importância da produção cultural em LEM como representação da diversidade 
cultural e linguística. 

Competência de área 3 - Compreender e usar a linguagem corporal como relevante para a pró-
pria vida, integradora social e formadora da identidade. 

H9 - Reconhecer as manifestações corporais de movimento como originárias de necessidades 
cotidianas de um grupo social. 

H10 - Reconhecer a necessidade de transformação de hábitos corporais em função das necessi-
dades cinestésicas. 

H11 - Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social, considerando os limites 
de desempenho e as alternativas de adaptação para diferentes indivíduos.

Competência de área 4 - Compreender a arte como saber cultural e estético gerador de significa-
ção e integrador da organização do mundo e da própria identidade. 

H12 - Reconhecer diferentes funções da arte, do trabalho da produção dos artistas em seus mei-
os culturais. 

H13 - Analisar as diversas produções artísticas como meio de explicar diferentes culturas, pa-
drões de beleza e preconceitos. 

H14 - Reconhecer o valor da diversidade artística e das inter-relações de elementos que se apre-
sentam nas manifestações de vários grupos sociais e étnicos. 
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Competência de área 5 - Analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das linguagens, re-
lacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função, organização, estrutura das 
manifestações, de acordo com as condições de produção e recepção. 

H15 - Estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando aspec-
tos do contexto histórico, social e político. 

H16 - Relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do 
texto literário. 

H17 - Reconhecer a presença de valores sociais e humanos atualizáveis e permanentes no pat-
rimônio literário nacional. 

Competência de área 6 - Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens 
como meios de organização cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, 
comunicação e informação. 

H18 - Identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a organização e 
estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos. 

H19 - Analisar a função da linguagem predominante nos textos em situações específicas de in-
terlocução. 

H20 - Reconhecer a importância do patrimônio linguístico para a preservação da memória e da 
identidade nacional. 

Competência de área 7 - Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e 
suas manifestações específicas. 

H21 - Reconhecer em textos de diferentes gêneros, recursos verbais e não-verbais utilizados com 
a finalidade de criar e mudar comportamentos e hábitos. 

H22 - Relacionar, em diferentes textos, opiniões, temas, assuntos e recursos linguísticos.

H23 - Inferir em um texto quais são os objetivos de seu produtor e quem é seu público alvo, pela 
análise dos procedimentos argumentativos utilizados. 

H24 - Reconhecer no texto estratégias argumentativas empregadas para o convencimento do 
público, tais como a intimidação, sedução, comoção, chantagem, entre outras. 

Competência de área 8 - Compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, gerado-
ra de significação e integradora da organização do mundo e da própria identidade. 

H25 - Identificar, em textos de diferentes gêneros, as marcas linguísticas que singularizam as var-
iedades linguísticas sociais, regionais e de registro. 

H26 - Relacionar as variedades linguísticas a situações específicas de uso social. 

H27 - Reconhecer os usos da norma padrão da língua portuguesa nas diferentes situações de 
comunicação. 

Competência de área 9 - Entender os princípios, a natureza, a função e o impacto das tecnologias 
da comunicação e da informação na sua vida pessoal e social, no desenvolvimento do conheci-
mento, associando-o aos conhecimentos científicos, às linguagens que lhes dão suporte, às de-
mais tecnologias, aos processos de produção e aos problemas que se propõem solucionar. 
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H28 - Reconhecer a função e o impacto social das diferentes tecnologias da comunicação e infor-
mação. 

H29 - Identificar pela análise de suas linguagens, as tecnologias da comunicação e informação. 

H30 - Relacionar as tecnologias de comunicação e informação ao desenvolvimento das socie-
dades e ao conhecimento que elas produzem. 

DE MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS 

Competência de área 1 - Construir significados para os números naturais, inteiros, racionais e 
reais. 

H1 - Reconhecer, no contexto social, diferentes significados e representações dos números e op-
erações - naturais, inteiros, racionais ou reais. 

H2 - Identificar padrões numéricos ou princípios de contagem. 

H3 - Resolver situação-problema envolvendo conhecimentos numéricos. 

H4 - Avaliar a razoabilidade de um resultado numérico na construção de argumentos sobre afir-
mações quantitativas. 

H5 - Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos numéricos. 

Competência de área 2 - Utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a represen-
tação da realidade e agir sobre ela. 

H6 - Interpretar a localização e a movimentação de pessoas/objetos no espaço tridimensional e 
sua representação no espaço bidimensional. 

H7 - Identificar características de figuras planas ou espaciais. 

H8 - Resolver situação-problema que envolva conhecimentos geométricos de espaço e forma. 

H9 - Utilizar conhecimentos geométricos de espaço e forma na seleção de argumentos propostos 
como solução de problemas do cotidiano. 

Competência de área 3 - Construir noções de grandezas e medidas para a compreensão da reali-
dade e a solução de problemas do cotidiano. 

H10 - Identificar relações entre grandezas e unidades de medida. 

H11 - Utilizar a noção de escalas na leitura de representação de situação do cotidiano. 

H12 - Resolver situação-problema que envolva medidas de grandezas. 

H13 - Avaliar o resultado de uma medição na construção de um argumento consistente. 

H14 - Avaliar proposta de intervenção na realidade utilizando conhecimentos geométricos rela-
cionados a grandezas e medidas. 

Competência de área 4 - Construir noções de variação de grandezas para a compreensão da rea-
lidade e a solução de problemas do cotidiano. 

H15 - Identificar a relação de dependência entre grandezas. 

H16 - Resolver situação-problema envolvendo a variação de grandezas, direta ou inversamente 
proporcionais. 
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H17 - Analisar informações envolvendo a variação de grandezas como recurso para a construção 
de argumentação. 

H18 - Avaliar propostas de intervenção na realidade envolvendo variação de grandezas.

Competência de área 5 - Modelar e resolver problemas que envolvem variáveis socioeconômicas 
ou técnicocientíficas, usando representações algébricas. 

H19 - Identificar representações algébricas que expressem a relação entre grandezas. 

H20 - Interpretar gráfico cartesiano que represente relações entre grandezas. 

H21 - Resolver situação-problema cuja modelagem envolva conhecimentos algébricos. 

H22 - Utilizar conhecimentos algébricos/geométricos como recurso para a construção de argu-
mentação. 

H23 - Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos algébricos.

Competência de área 6 - Interpretar informações de natureza científica e social obtidas da leitura 
de gráficos e tabelas, realizando previsão de tendência, extrapolação, interpolação e interpre-
tação. 

H24 - Utilizar informações expressas em gráficos ou tabelas para fazer inferências. 

H25 - Resolver problema com dados apresentados em tabelas ou gráficos. 

H26 - Analisar informações expressas em gráficos ou tabelas como recurso para a construção de 
argumentos.

Competência de área 7 - Compreender o caráter aleatório e não-determinístico dos fenômenos 
naturais e sociais e utilizar instrumentos adequados para medidas, determinação de amostras e 
cálculos de probabilidade para interpretar informações de variáveis apresentadas em uma distri-
buição estatística. 

H27 - Calcular medidas de tendência central ou de dispersão de um conjunto de dados expressos 
em uma tabela de frequências de dados agrupados (não em classes) ou em gráficos. 

H28 - Resolver situação-problema que envolva conhecimentos de estatística e probabilidade. 

H29 - Utilizar conhecimentos de estatística e probabilidade como recurso para a construção de 
argumentação. 

H30 - Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos de estatística e 
probabilidade. 

DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

Competência de área 1 – Compreender as ciências naturais e as tecnologias a elas associadas 
como construções humanas, percebendo seus papéis nos processos de produção e no desenvolvi-
mento econômico e social da humanidade. 

H1 – Reconhecer características ou propriedades de fenômenos ondulatórios ou oscilatórios, 
relacionando-os a seus usos em diferentes contextos. 

H2 – Associar a solução de problemas de comunicação, transporte, saúde ou outro, com o corre-
spondente desenvolvimento científico e tecnológico. 
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H3 – Confrontar interpretações científicas com interpretações baseadas no senso comum, ao 
longo do tempo ou em diferentes culturas. 

H4 – Avaliar propostas de intervenção no ambiente, considerando a qualidade da vida humana 
ou medidas de conservação, recuperação ou utilização sustentável da biodiversidade. 

Competência de área 2 – Identificar a presença e aplicar as tecnologias associadas às ciências 
naturais em diferentes contextos. 

H5 – Dimensionar circuitos ou dispositivos elétricos de uso cotidiano. 

H6 – Relacionar informações para compreender manuais de instalação ou utilização de aparel-
hos, ou sistemas tecnológicos de uso comum. 

H7 – Selecionar testes de controle, parâmetros ou critérios para a comparação de materiais e 
produtos, tendo em vista a defesa do consumidor, a saúde do trabalhador ou a qualidade de vida. 

Competência de área 3 – Associar intervenções que resultam em degradação ou conservação 
ambiental a processos produtivos e sociais e a instrumentos ou ações científico-tecnológicos. 

H8 – Identificar etapas em processos de obtenção, transformação, utilização ou reciclagem de 
recursos naturais, energéticos ou matérias-primas, considerando processos biológicos, químicos 
ou físicos neles envolvidos. 

H9 – Compreender a importância dos ciclos biogeoquímicos ou do fluxo energia para a vida, ou 
da ação de agentes ou fenômenos que podem causar alterações nesses processos. 

H10 – Analisar perturbações ambientais, identificando fontes, transporte e(ou) destino dos pol-
uentes ou prevendo efeitos em sistemas naturais, produtivos ou sociais. 

H11 – Reconhecer benefícios, limitações e aspectos éticos da biotecnologia, considerando estru-
turas e processos biológicos envolvidos em produtos biotecnológicos.

H12 – Avaliar impactos em ambientes naturais decorrentes de atividades sociais ou econômicas, 
considerando interesses contraditórios. 

Competência de área 4 – Compreender interações entre organismos e ambiente, em particular 
aquelas relacionadas à saúde humana, relacionando conhecimentos científicos, aspectos cultu-
rais e características individuais. 

H13 – Reconhecer mecanismos de transmissão da vida, prevendo ou explicando a manifestação 
de características dos seres vivos. 

H14 – Identificar padrões em fenômenos e processos vitais dos organismos, como manutenção 
do equilíbrio interno, defesa, relações com o ambiente, sexualidade, entre outros. 

H15 – Interpretar modelos e experimentos para explicar fenômenos ou processos biológicos em 
qualquer nível de organização dos sistemas biológicos. 

H16 – Compreender o papel da evolução na produção de padrões, processos biológicos ou na 
organização taxonômica dos seres vivos. 

Competência de área 5 – Entender métodos e procedimentos próprios das ciências naturais e 
aplicá-los em diferentes contextos. 
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H17 – Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e represen-
tação usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas, como texto discursivo, gráficos, tabelas, 
relações matemáticas ou linguagem simbólica. 

H18 – Relacionar propriedades físicas, químicas ou biológicas de produtos, sistemas ou procedi-
mentos tecnológicos às finalidades a que se destinam. 

H19 – Avaliar métodos, processos ou procedimentos das ciências naturais que contribuam para 
diagnosticar ou solucionar problemas de ordem social, econômica ou ambiental.

 Competência de área 6 – Apropriar-se de conhecimentos da física para, em situações problema, 
interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico tecnológicas. 

H20 – Caracterizar causas ou efeitos dos movimentos de partículas, substâncias, objetos ou cor-
pos celestes. 

H21 – Utilizar leis físicas e (ou) químicas para interpretar processos naturais ou tecnológicos in-
seridos no contexto da termodinâmica e(ou) do eletromagnetismo. 

H22 – Compreender fenômenos decorrentes da interação entre a radiação e a matéria em suas 
manifestações em processos naturais ou tecnológicos, ou em suas implicações biológicas, soci-
ais, econômicas ou ambientais. 

H23 – Avaliar possibilidades de geração, uso ou transformação de energia em ambientes específ-
icos, considerando implicações éticas, ambientais, sociais e/ou econômicas.

 Competência de área 7 – Apropriar-se de conhecimentos da química para, em situações proble-
ma, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico tecnológicas. 

H24 – Utilizar códigos e nomenclatura da química para caracterizar materiais, substâncias ou 
transformações químicas. 

H25 – Caracterizar materiais ou substâncias, identificando etapas, rendimentos ou implicações 
biológicas, sociais, econômicas ou ambientais de sua obtenção ou produção.

 H26 – Avaliar implicações sociais, ambientais e/ou econômicas na produção ou no consumo de 
recursos energéticos ou minerais, identificando transformações químicas ou de energia envolvi-
das nesses processos. 

H27 – Avaliar propostas de intervenção no meio ambiente aplicando conhecimentos químicos, 
observando riscos ou benefícios. 

Competência de área 8 – Apropriar-se de conhecimentos da biologia para, em situações proble-
ma, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico tecnológicas. 

H28 – Associar características adaptativas dos organismos com seu modo de vida ou com seus 
limites de distribuição em diferentes ambientes, em especial em ambientes brasileiros.

 H29 – Interpretar experimentos ou técnicas que utilizam seres vivos, analisando implicações 
para o ambiente, a saúde, a produção de alimentos, matérias primas ou produtos industriais. 

H30 – Avaliar propostas de alcance individual ou coletivo, identificando aquelas que visam à 
preservação e a implementação da saúde individual, coletiva ou do ambiente. 
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DE CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS 

Competência de área 1 - Compreender os elementos culturais que constituem as identidades 

H1 - Interpretar historicamente e/ou geograficamente fontes documentais acerca de aspectos da 
cultura. 

H2 - Analisar a produção da memória pelas sociedades humanas. 

H3 - Associar as manifestações culturais do presente aos seus processos históricos. 

H4 - Comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre determinado aspecto da 
cultura. 

H5 - Identificar as manifestações ou representações da diversidade do patrimônio cultural e 
artístico em diferentes sociedades. 

Competência de área 2 - Compreender as transformações dos espaços geográficos como produto 
das relações socioeconômicas e culturais de poder. 

H6 - Interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas dos espaços geográficos.

H7 - Identificar os significados histórico-geográficos das relações de poder entre as nações

H8 - Analisar a ação dos estados nacionais no que se refere à dinâmica dos fluxos populacionais 
e no enfrentamento de problemas de ordem econômico-social.

H9 - Comparar o significado histórico-geográfico das organizações políticas e socioeconômicas 
em escala local, regional ou mundial. 

H10 - Reconhecer a dinâmica da organização dos movimentos sociais e a importância da partici-
pação da coletividade na transformação da realidade histórico-geográfica.

Competência de área 3 - Compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, 
políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais. 

H11 - Identificar registros de práticas de grupos sociais no tempo e no espaço. 

H12 - Analisar o papel da justiça como instituição na organização das sociedades. 

H13 - Analisar a atuação dos movimentos sociais que contribuíram para mudanças ou rupturas 
em processos de disputa pelo poder. 

H14 - Comparar diferentes pontos de vista, presentes em textos analíticos e interpretativos, so-
bre situação ou fatos de natureza histórico-geográfica acerca das instituições sociais, políticas e 
econômicas. 

H15 - Avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos ou ambientais ao 
longo da história. 

Competência de área 4 - Entender as transformações técnicas e tecnológicas e seu impacto nos 
processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social. 

H16 - Identificar registros sobre o papel das técnicas e tecnologias na organização do trabalho e/
ou da vida social. 

H17 - Analisar fatores que explicam o impacto das novas tecnologias no processo de territorial-
ização da produção.
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H18 - Analisar diferentes processos de produção ou circulação de riquezas e suas implicações 
sócio espaciais. 

H19 - Reconhecer as transformações técnicas e tecnológicas que determinam as várias formas de 
uso e apropriação dos espaços rural e urbano. 

H20 - Selecionar argumentos favoráveis ou contrários às modificações impostas pelas novas tec-
nologias à vida social e ao mundo do trabalho. 

Competência de área 5 - Utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os 
fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação consciente do indivíduo 
na sociedade. 

H21 - Identificar o papel dos meios de comunicação na construção da vida social. 

H22 - Analisar as lutas sociais e conquistas obtidas no que se refere às mudanças nas legislações 
ou nas políticas públicas. 

H23 - Analisar a importância dos valores éticos na estruturação política das sociedades. 

 H24 - Relacionar cidadania e democracia na organização das sociedades. 

H25 – Identificar estratégias que promovam formas de inclusão social. 

Competência de área 6 - Compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo suas interações 
no espaço em diferentes contextos históricos e geográficos. 

H26 - Identificar em fontes diversas o processo de ocupação dos meios físicos e as relações da 
vida humana com a paisagem. 

H27 - Analisar de maneira crítica as interações da sociedade com o meio físico, levando em con-
sideração aspectos históricos e(ou) geográficos.

 H28 - Relacionar o uso das tecnologias com os impactos socioambientais em diferentes contex-
tos histórico geográficos. 

H29 - Reconhecer a função dos recursos naturais na produção do espaço geográfico, relacionan-
do-os com as mudanças provocadas pelas ações humanas. 

H30 - Avaliar as relações entre preservação e degradação da vida no planeta nas diferentes es-
calas. 

OBJETOS DE CONHECIMENTO ASSOCIADOS ÀS MATRIZES DE REFERÊNCIA 
LINGUAGEM, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS 

• Estudo do texto: as sequências discursivas e os gêneros textuais no sistema de 
comunicação e informação - modos de organização da composição textual; ati-
vidades de produção escrita e de leitura de textos gerados nas diferentes esferas 
sociais - públicas e privadas. 

• Estudo das práticas corporais: a linguagem corporal como integradora social e for-
madora de identidade - performance corporal e identidades juvenis; possibilidades 
de vivência crítica e emancipada do lazer; mitos e verdades sobre os corpos mascu-
lino e feminino na sociedade atual; exercício físico e saúde; o corpo e a expressão 
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artística e cultural; o corpo no mundo dos símbolos e como produção da cultura; 
práticas corporais e autonomia; condicionamentos e esforços físicos; o esporte; a 
dança; as lutas; os jogos; as brincadeiras.

• Produção e recepção de textos artísticos: interpretação e representação do mun-
do para o fortalecimento dos processos de identidade e cidadania – Artes Visuais: 
estrutura morfológica, sintática, o contexto da obra artística, o contexto da comu-
nidade. Teatro: estrutura morfológica, sintática, o contexto da obra artística, o con-
texto da comunidade, as fontes de criação. Música: estrutura morfológica, sintá-
tica, o contexto da obra artística, o contexto da comunidade, as fontes de criação. 
Dança: estrutura morfológica, sintática, o contexto da obra artística, o contexto da 
comunidade, as fontes de criação. Conteúdos estruturantes das linguagens artís-
ticas (Artes Visuais, Dança, Música, Teatro), elaborados a partir de suas estruturas 
morfológicas e sintáticas; inclusão, diversidade e multiculturalidade: a valorização 
da pluralidade expressada nas produções estéticas e artísticas das minorias sociais 
e dos portadores de necessidades especiais educacionais. 

• Estudo do texto literário: relações entre produção literária e processo social, con-
cepções artísticas, procedimentos de construção e recepção de textos – produção 
literária e processo social; processos de formação literária e de formação nacional; 
produção de textos literários, sua recepção e a constituição do patrimônio literário 
nacional; relações entre a dialética cosmopolitismo/localismo e a produção literá-
ria nacional; elementos de continuidade e ruptura entre os diversos momentos da 
literatura brasileira; associações entre concepções artísticas e procedimentos de 
construção do texto literário em seus gêneros (épico/narrativo, lírico e dramático) 
e formas diversas.; articulações entre os recursos expressivos e estruturais do tex-
to literário e o processo social relacionado ao momento de sua produção; repre-
sentação 30 literária: natureza, função, organização e estrutura do texto literário; 
relações entre literatura, outras artes e outros saberes. 

• Estudo dos aspectos linguísticos em diferentes textos: recursos expressivos da lín-
gua, procedimentos de construção e recepção de textos - organização da macroes-
trutura semântica e a articulação entre ideias e proposições (relações lógicas- se-
mânticas). 

• Estudo do texto argumentativo, seus gêneros e recursos linguísticos: argumenta-
ção: tipo, gêneros e usos em língua portuguesa - formas de apresentação de dife-
rentes pontos de vista; organização e progressão textual; papéis sociais e comuni-
cativos dos interlocutores, relação entre usos e propósitos comunicativos, função 
sociocomunicativa do gênero, aspectos da dimensão espaço temporal em que se 
produz o texto. 

• Estudo dos aspectos linguísticos da língua portuguesa: usos da língua: norma culta 
e variação linguística - uso dos recursos linguísticos em relação ao contexto em que 
o texto é constituído: elementos de referência pessoal, temporal, espacial, registro 
linguístico, grau de formalidade, seleção lexical, tempos e modos verbais; uso dos 
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recursos linguísticos em processo de coesão textual: elementos de articulação das 
sequências dos textos ou à construção da microestrutura do texto. 

• Estudo dos gêneros digitais: tecnologia da comunicação e informação: impacto e 
função social - o texto literário típico da cultura de massa: o suporte textual em 
gêneros digitais; a caracterização dos interlocutores na comunicação tecnológica; 
os recursos linguísticos e os gêneros digitais; a função social das novas tecnologias. 

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS 

• Conhecimentos numéricos: operações em conjuntos numéricos (naturais, inteiros, 
racionais e reais), desigualdades, divisibilidade, fatoração, razões e proporções, 
porcentagem e juros, relações de dependência entre grandezas, sequências e pro-
gressões, princípios de contagem. 

• Conhecimentos geométricos: características das figuras geométricas planas e es-
paciais; grandezas, unidades de medida e escalas; comprimentos, áreas e volumes; 
ângulos; posições de retas; simetrias de figuras planas ou espaciais; congruência 
e semelhança de triângulos; teorema de Tales; relações métricas nos triângulos; 
circunferências; trigonometria do ângulo agudo. 

• Conhecimentos de estatística e probabilidade: representação e análise de dados; 
medidas de tendência central (médias, moda e mediana); desvios e variância; no-
ções de probabilidade.

• Conhecimentos algébricos: gráficos e funções; funções algébricas do 1.º e do 2.º 
graus, polinomiais, racionais, exponenciais e logarítmicas; equações e inequações; 
relações no ciclo trigonométrico e funções trigonométricas. 

• Conhecimentos algébricos/geométricos: plano cartesiano; retas; circunferências; 
paralelismo e perpendicularidade, sistemas de equações. 

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS: FÍSICA

• Conhecimentos básicos e fundamentais- Noções de ordem de grandeza. Notação 
Científica. Sistema Internacional de Unidades. Metodologia de investigação: a pro-
cura de regularidades e de sinais na interpretação física do mundo. Observações 
e mensurações: representação de grandezas físicas como grandezas mensuráveis. 
Ferramentas básicas: gráficos e vetores. Conceituação de grandezas vetoriais e es-
calares. Operações básicas com vetores. 

• O movimento, o equilíbrio e a descoberta de leis físicas – Grandezas fundamentais 
da mecânica: tempo, espaço, velocidade e aceleração. Relação histórica entre for-
ça e movimento. Descrições do movimento e sua interpretação: quantificação do 
movimento e sua descrição matemática e gráfica. Casos especiais de movimentos 
e suas regularidades observáveis. Conceito de inércia. Noção de sistemas de refe-
rência inerciais e não inerciais. Noção dinâmica de massa e quantidade de movi-
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mento (momento linear). Força e variação da quantidade de movimento. Leis de 
Newton. Centro de massa e a ideia de ponto material. Conceito de forças externas 
e internas. Lei da conservação da quantidade de movimento (momento linear) e 
teorema do impulso. Momento de uma força (torque). Condições de equilíbrio 
estático de ponto material e de corpos rígidos. Força de atrito, força peso, for-
ça normal de contato e tração. Diagramas de forças. Identificação das forças que 
atuam nos movimentos circulares. Noção de força centrípeta e sua quantificação. 
A hidrostática: aspectos históricos e variáveis relevantes. Empuxo. Princípios de 
Pascal, Arquimedes e Stevin: condições de flutuação, relação entre diferença de 
nível e pressão hidrostática. 

• Energia, trabalho e potência - Conceituação de trabalho, energia e potência. Con-
ceito de energia potencial e de energia cinética. Conservação de energia mecânica 
e dissipação de energia. Trabalho da força gravitacional e energia potencial gravi-
tacional. Forças conservativas e dissipativas. 

• A Mecânica e o funcionamento do Universo - Força peso. Aceleração gravitacio-
nal. Lei da Gravitação Universal. Leis de Kepler. Movimentos de corpos celestes. 
Influência na Terra: marés e variações climáticas. Concepções históricas sobre a 
origem do universo e sua evolução. 

• Fenômenos Elétricos e Magnéticos - Carga elétrica e corrente elétrica. Lei de Cou-
lomb. Campo elétrico e potencial elétrico. Linhas de campo. Superfícies equipo-
tenciais. Poder das pontas. Blindagem. Capacitores. Efeito Joule. Lei de Ohm. Resis-
tência elétrica e resistividade. Relações entre grandezas elétricas: tensão, corrente, 
potência e energia. Circuitos elétricos simples. Correntes contínua e alternada. 
Medidores elétricos. Representação gráfica de circuitos. Símbolos convencionais. 
Potência e consumo de energia em dispositivos elétricos. Campo magnético. Imãs 
permanentes. Linhas de campo magnético. Campo magnético terrestre. 

• Oscilações, ondas, óptica e radiação - Feixes e frentes de ondas. Reflexão e refra-
ção. Óptica geométrica: lentes e espelhos. Formação de imagens. Instrumentos 
ópticos simples. Fenômenos ondulatórios. Pulsos e ondas. Período, frequência, 
ciclo. Propagação: relação entre velocidade, frequência e comprimento de onda. 
Ondas em diferentes meios de propagação. 

• O calor e os fenômenos térmicos - Conceitos de calor e de temperatura. Escalas 
termométricas. Transferência de calor e equilíbrio térmico. Capacidade calorífica e 
calor específico. Condução do calor. Dilatação térmica. Mudanças de estado físico 
e calor latente de transformação. Comportamento de Gases ideais. Máquinas tér-
micas. Ciclo de Carnot. Leis da Termodinâmica. Aplicações e fenômenos térmicos 
de uso cotidiano. Compreensão de fenômenos climáticos relacionados ao ciclo da 
água. 
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CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS: QUÍMICA

• Transformações Químicas - Evidências de transformações químicas. Interpretan-
do transformações químicas. Sistemas Gasosos: Lei dos gases. Equação geral dos 
gases ideais, Princípio de Avogadro, conceito de molécula; massa molar, volume 
molar dos gases. Teoria cinética dos gases. Misturas gasosas. Modelo corpuscular 
da matéria. Modelo atômico de Dalton. Natureza elétrica da matéria: Modelo Atô-
mico de Thomson, Rutherford, Rutherford-Bohr. Átomos e sua estrutura. Número 
atômico, número de massa, isótopos, massa atômica. Elementos químicos e Tabela 
Periódica. Reações químicas. 

• Representação das transformações químicas - Fórmulas químicas. Balanceamento 
de equações químicas. Aspectos quantitativos das transformações químicas. Leis 
ponderais das reações químicas. Determinação de fórmulas químicas. Grandezas 
Químicas: massa, volume, mol, massa molar, constante de Avogadro. Cálculos es-
tequiométricos. 

• Materiais, suas propriedades e usos - Propriedades de materiais. Estados físicos 
de materiais. Mudanças de estado. Misturas: tipos e métodos de separação. Subs-
tâncias químicas: classificação e características gerais. Metais e Ligas metálicas. 
Ferro, cobre e alumínio. Ligações metálicas. Substâncias iônicas: características e 
propriedades. Substâncias iônicas do grupo: cloreto, carbonato, nitrato e sulfato. 
Ligação iônica. Substâncias moleculares: características e propriedades. Substân-
cias moleculares: H2, O2, N2, Cl2, NH3, H2O, HCℓ, CH4. Ligação Covalente. Polaridade 
de moléculas. Forças intermoleculares. Relação entre estruturas, propriedade e 
aplicação das substâncias. 

• Água - Ocorrência e importância na vida animal e vegetal. Ligação, estrutura e pro-
priedades. Sistemas em Solução Aquosa: Soluções verdadeiras, soluções coloidais 
e suspensões. Solubilidade. Concentração das soluções. Aspectos qualitativos das 
propriedades coligativas das soluções. Ácidos, Bases, Sais e Óxidos: definição, clas-
sificação, propriedades, formulação e nomenclatura. Conceitos de ácidos e base. 
Principais propriedades dos ácidos e bases: indicadores, condutibilidade elétrica, 
reação com metais, reação de neutralização.

• Transformações Químicas e Energia - Transformações químicas e energia calorífica. 
Calor de reação. Entalpia. Equações termoquímicas. Lei de Hess. Transformações 
químicas e energia elétrica. Reação de oxirredução. Potenciais padrão de redução. 
Pilha. Eletrólise. Leis de Faraday. Transformações nucleares. Conceitos fundamen-
tais da radioatividade. Reações de fissão e fusão nuclear. Desintegração radioativa 
e radioisótopos. 

• Dinâmica das Transformações Químicas - Transformações Químicas e velocidade. 
Velocidade de reação. Energia de ativação. Fatores que alteram a velocidade de 
reação: concentração, pressão, temperatura e catalisador. 

• Transformação Química e Equilíbrio - Caracterização do sistema em equilíbrio. 
Constante de equilíbrio. Produto iônico da água, equilíbrio ácido-base e pH. Solubi-
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lidade dos sais e hidrólise. Fatores que alteram o sistema em equilíbrio. Aplicação 
da velocidade e do equilíbrio químico no cotidiano. 

• Compostos de Carbono - Características gerais dos compostos orgânicos. Princi-
pais funções orgânicas. Estrutura e propriedades de Hidrocarbonetos. Estrutura e 
propriedades de compostos orgânicos oxigenados. Fermentação. Estrutura e pro-
priedades de compostos orgânicos nitrogenados. Macromoléculas naturais e sin-
téticas. Noções básicas sobre polímeros. Amido, glicogênio e celulose. Borracha 
natural e sintética. Polietileno, poliestireno, PVC, Teflon, náilon. Óleos e gorduras, 
sabões e detergentes sintéticos. Proteínas e enzimas. 

• Relações da Química com as Tecnologias, a Sociedade e o Meio Ambiente - Quími-
ca no cotidiano. Química na agricultura e na saúde. Química nos alimentos. Quí-
mica e ambiente. Aspectos científicotecnológicos, socioeconômicos e ambientais 
associados à obtenção ou produção de substâncias químicas. Indústria Química: 
obtenção e utilização do cloro, hidróxido de sódio, ácido sulfúrico, amônia e ácido 
nítrico. Mineração e Metalurgia. Poluição e tratamento de água. Poluição atmosfé-
rica. Contaminação e proteção do ambiente.

• Energias Químicas no Cotidiano - Petróleo, gás natural e carvão. Madeira e hulha. 
Biomassa. Biocombustíveis. Impactos ambientais de combustíveis fosseis. Energia 
nuclear. Lixo atômico. Vantagens e desvantagens do uso de energia nuclear. 

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS: BIOLOGIA 

• Moléculas, células e tecidos - Estrutura e fisiologia celular: membrana, citoplasma 
e núcleo. Divisão celular. Aspectos bioquímicos das estruturas celulares. Aspectos 
gerais do metabolismo celular. Metabolismo energético: fotossíntese e respiração. 
Codificação da informação genética. Síntese proteica. Diferenciação celular. Princi-
pais tecidos animais e vegetais. Origem e evolução das células. Noções sobre célu-
las-tronco, clonagem e tecnologia do DNA recombinante. Aplicações de biotecno-
logia na produção de alimentos, fármacos e componentes biológicos. Aplicações 
de tecnologias relacionadas ao DNA a investigações científicas, determinação da 
paternidade, investigação criminal e identificação de indivíduos. Aspectos éticos 
relacionados ao desenvolvimento biotecnológico. Biotecnologia e sustentabilida-
de. 

• Hereditariedade e diversidade da vida - Princípios básicos que regem a transmis-
são de características hereditárias. Concepções pré-mendelianas sobre a heredi-
tariedade. Aspectos genéticos do funcionamento do corpo humano. Antígenos e 
anticorpos. Grupos sanguíneos, transplantes e doenças autoimunes. Neoplasias e 
a influência de fatores ambientais. Mutações gênicas e cromossômicas. Aconse-
lhamento genético. Fundamentos genéticos da evolução. Aspectos genéticos da 
formação e manutenção da diversidade biológica. Identidade dos seres vivos - Ní-
veis de organização dos seres vivos. Vírus, procariontes e eucariontes. Autótrofos e 
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heterótrofos. Seres unicelulares e pluricelulares. Sistemática e as grandes linhas da 
evolução dos seres vivos. Tipos de ciclo de vida. Evolução e padrões anatômicos e 
fisiológicos observados nos seres vivos. Funções vitais dos seres vivos e sua relação 
com a adaptação desses organismos a diferentes ambientes. Embriologia, anato-
mia e fisiologia humana. Evolução humana. Biotecnologia e sistemática.

• Ecologia e ciências ambientais- Ecossistemas. Fatores bióticos e abióticos. Habitat 
e nicho ecológico. A comunidade biológica: teia alimentar, sucessão e comunidade 
clímax. Dinâmica de populações. Interações entre os seres vivos. Ciclos biogeo-
químicos. Fluxo de energia no ecossistema. Biogeografia. Biomas brasileiros. Ex-
ploração e uso de recursos naturais. Problemas ambientais: mudanças climáticas, 
efeito estufa; desmatamento; erosão; poluição da água, do solo e do ar. Conserva-
ção e recuperação de ecossistemas. Conservação da biodiversidade. Tecnologias 
ambientais. Noções de saneamento básico. Noções de legislação ambiental: água, 
florestas, unidades de conservação; biodiversidade. 

• • Origem e evolução da vida - A biologia como ciência: história, métodos, técnicas 
e experimentação. Hipóteses sobre a origem do Universo, da Terra e dos seres 
vivos. Teorias de evolução. Explicações prédarwinistas para a modificação das es-
pécies. A teoria evolutiva de Charles Darwin. Teoria sintética da evolução. Seleção 
artificial e seu impacto sobre ambientes naturais e sobre populações humanas. 

• • Qualidade de vida das populações humanas - Aspectos biológicos da pobreza 
e do desenvolvimento humano. Indicadores sociais, ambientais e econômicos. 
Índice de desenvolvimento humano. Principais doenças que afetam a população 
brasileira: caracterização, prevenção e profilaxia. Noções de primeiros socorros. 
Doenças sexualmente transmissíveis. Aspectos sociais da biologia: uso indevido de 
drogas; gravidez na adolescência; obesidade. Violência e segurança pública. Exer-
cícios físicos e vida saudável. Aspectos biológicos do desenvolvimento sustentável. 
Legislação e cidadania. 

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS 

• Diversidade cultural, conflitos e vida em sociedade - Cultura Material e imaterial; 
patrimônio e diversidade cultural no Brasil. A Conquista da América. Conflitos en-
tre europeus e indígenas na América colonial. A escravidão e formas de resistência 
indígena e africana na América. História cultural dos povos africanos. A luta dos 
negros no Brasil e o negro na formação da sociedade brasileira. História dos povos 
indígenas e a formação sócio-cultural brasileira. Movimentos culturais no mundo 
ocidental e seus impactos na vida política e social. 

• Formas de organização social, movimentos sociais, pensamento político e ação do 
Estado - Cidadania e democracia na Antiguidade; Estado e direitos do cidadão a 
partir da Idade Moderna; democracia direta, indireta e representativa. Revoluções 
sociais e políticas na Europa Moderna. Formação territorial brasileira; as regiões 
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brasileiras; políticas de reordenamento territorial. As lutas pela conquista da inde-
pendência política das colônias da América. Grupos sociais em conflito no Brasil 
imperial e a construção da nação. O desenvolvimento do pensamento liberal na 
sociedade capitalista e seus críticos nos séculos XIX e XX. Políticas de coloniza-
ção, migração, imigração e emigração no Brasil nos séculos XIX e XX. A atuação 
dos grupos sociais e os grandes processos revolucionários do século XX: Revolução 
Bolchevique, Revolução Chinesa, Revolução Cubana. Geopolítica e conflitos entre 
os séculos XIX e XX: Imperialismo, a ocupação da Ásia e da África, as Guerras Mun-
diais e a Guerra Fria. Os sistemas totalitários na Europa do século XX: nazifascista, 
franquismo, salazarismo e stalinismo. Ditaduras políticas na América Latina: Estado 
Novo no Brasil e ditaduras na América. Conflitos político-culturais pós-Guerra Fria, 
reorganização política internacional e os organismos multilaterais nos séculos XX 
e XXI. A luta pela conquista de direitos pelos cidadãos: direitos civis, humanos, po-
líticos e sociais. Direitos sociais nas constituições brasileiras. Políticas afirmativas. 
Vida urbana: redes e hierarquia nas cidades, pobreza e segregação espacial. 

• Características e transformações das estruturas produtivas - Diferentes formas de 
organização da produção: escravismo antigo, feudalismo, capitalismo, socialismo 
e suas diferentes experiências. Economia agroexportadora brasileira: complexo 
açucareiro; a mineração no período colonial; a economia cafeeira; a borracha na 
Amazônia. Revolução Industrial: criação do sistema de fábrica na Europa e trans-
formações no processo de produção. Formação do espaço urbano-industrial. Trans-
formações na estrutura produtiva no século XX: o fordismo, o toyotismo, as novas 
técnicas de produção e seus impactos. A industrialização brasileira, a urbanização 
e as transformações sociais e trabalhistas. A globalização e as novas tecnologias de 
telecomunicação e suas consequências econômicas, políticas e sociais. Produção 
e transformação dos espaços agrários. Modernização da agricultura e estruturas 
agrárias tradicionais. O agronegócio, a agricultura familiar, os assalariados do cam-
po e as lutas sociais no campo. A relação campo-cidade. 

• Os domínios naturais e a relação do ser humano com o ambiente - Relação ho-
mem-natureza, a apropriação dos recursos naturais pelas sociedades ao longo do 
tempo. Impacto ambiental das atividades econômicas no Brasil. Recursos mine-
rais e energéticos: exploração e impactos. Recursos hídricos; bacias hidrográficas e 
seus aproveitamentos. As questões ambientais contemporâneas: mudança climá-
tica, ilhas de calor, efeito estufa, chuva ácida, a destruição da camada de ozônio. 
A nova ordem ambiental internacional; políticas territoriais ambientais; uso e con-
servação dos recursos naturais, unidades de conservação, corredores ecológicos, 
zoneamento ecológico e econômico. Origem e evolução do conceito de sustenta-
bilidade. Estrutura interna da terra. Estruturas do solo e do relevo; agentes inter-
nos e externos modeladores do relevo. Situação geral da atmosfera e classificação 
climática. As características climáticas do território brasileiro. Os grandes domínios 
da vegetação no Brasil e no mundo. 



43

MEMBRO DA REDEMANUAL DO ALUNO

• Representação espacial - Projeções cartográficas; leitura de mapas temáticos, físi-
cos e políticos; tecnologias modernas aplicadas à cartografia.
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