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Perguntas e Respostas – Vestibular de Medicina

VESTIBULAR PELA NOTA ENEM

CAMPUS RIO VERDE

CAMPUS APARECIDA

CAMPUS GOIANÉSIA

ETAPAS

ETAPAS

ETAPAS

Inscrições

Inscrições

Inscrições

Matrícula (1ª. Chamada)

Matrícula (1ª. Chamada)

Matrícula (1ª. Chamada)

Matrícula (2ª. Chamada)

Matrícula (2ª. Chamada)

Matrícula (2ª. Chamada)

Divulgação do Resultado (2ª. Chamada)

Divulgação do Resultado (2ª. Chamada)

Divulgação do Resultado (2ª. Chamada)

Divulgação do Resultado (1ª. Chamada)

Divulgação do Resultado (1ª. Chamada)

Divulgação do Resultado (1ª. Chamada)

DATAS

DATAS

DATAS

12/04 a 12/05/2021

12/04 a 12/05/2021

12/04 a 12/05/2021

17/05/2021

18/05/2021

19/05/2021

19/05 e 20/05

20/05 e 21/05

21/05 e 24/05

21/05/2021

24/05/2021

25/05/2021

24/05 e 25/05

25/05 e 26/05

27/05 e 28/05

Principais datas (calendário) do
Vestibular 2021/2 para o curso de Medicina
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VESTIBULAR PROVA PRESENCIAL

CAMPUS FORMOSA

CAMPUS RIO VERDE

CAMPUS APARECIDA

ETAPAS

ETAPAS

ETAPAS

PROVA

PROVA

Inscrições

Inscrições

Inscrições

Matrícula (1ª. Chamada)

Matrícula (1ª. Chamada)

Matrícula (1ª. Chamada)

Matrícula (2ª. Chamada)

Matrícula (2ª. Chamada)

Matrícula (2ª. Chamada)

Divulgação do Resultado (2ª. Chamada)

Divulgação do Resultado (2ª. Chamada)

Divulgação do Resultado (2ª. Chamada)

Divulgação do Resultado (1ª. Chamada)

Divulgação do Resultado (1ª. Chamada)

Divulgação do Resultado (1ª. Chamada)

DATAS

DATAS

DATAS

08/06/2021

09/06/2021

12/04 a 12/05/2021

19/04 a 24/05/2021

19/04 a 24/05/2021

19/05/2021

18/06/2021

21/06/2021

21/05 e 24/05

21/06 e 22/06

22/06 e 23/06

25/05/2021

22/06/2021

23/06/2021

27/05 e 28/05

23/06 e 24/06

24/06 e 25/06



Vestibular Medicina UniRV 2021 - Manual do Candidato 4

CAMPUS GOIANÉSIA

CAMPUS FORMOSA

ETAPAS

ETAPAS

PROVA

PROVA

Inscrições

Inscrições

Matrícula (1ª. Chamada)

Matrícula (1ª. Chamada)

Matrícula (2ª. Chamada)

Matrícula (2ª. Chamada)

Divulgação do Resultado (2ª. Chamada)

Divulgação do Resultado (2ª. Chamada)

Divulgação do Resultado (1ª. Chamada)

Divulgação do Resultado (1ª. Chamada)

DATAS

DATAS

10/06/2021

11/06/2021

19/04 a 24/05/2021

19/04 a 24/05/2021

22/06/2021

23/06/2021

23/06 e 24/06

24/06 e 25/06

24/06/2021

25/06/2021

25/06 e 28/06

28/06 e 29/06

1. Onde conseguir todas as normas do Vestibular?
Todas as informações sobre o Processo Seletivo 2021/2 estão nos Editais publicados 
na página da Universidade de Rio Verde, no endereço www.unirv.edu.br/vestibular

2. Como faço para realizar minha inscrição nos Processos Seletivos 2021/2?
Para o curso de Medicina, as inscrições devem ser feitas no site, na página 
www.unirv.edu.br/vestibular. Ao acessar a página, estarão disponíveis os links das 
Modalidades “Nota do Enem” e “Prova Presencial” para cada Campus. Você pode se 
inscrever nas 8 opções disponíveis.

INSCRIÇÕES

http://www.unirv.edu.br/vestibular
http://www.unirv.edu.br
https://www.unirv.edu.br/vestibular
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3. Como proceder para fazer a inscrição pela internet?
Para os vestibulares de Medicina, você deverá preencher a ficha de inscrição on-line, 
depois imprimir o boleto e pagar em uma agência bancária e, após a confirmação 
pelo Banco do pagamento de sua taxa de inscrição, o que normalmente acontece 
dois dias úteis após o pagamento, você deverá entrar na página da Universidade 
(www.unirv.edu.br/vestibular) e, nos prazos indicados no Edital, retirar o seu Cartão 
de Identificação. 

4. Quais os documentos necessários para a inscrição no Processo Seletivo 2021/2? 
Para a realização da inscrição serão necessários apenas os números do Cadastro de 
Pessoa Física (CPF) e do Documento de Identidade (Registro Geral – RG).

5. É possível aproveitar a nota do Enem no Processo Seletivo?
Sim, a Universidade de Rio Verde aceita as notas do Enem no Processo Seletivo. Para 
este processo seletivo de 2020/2 são aceitos os anos 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

6. Eu posso participar em mais de um processo seletivo?
Pode, mas para que isso seja possível, o candidato deverá fazer nova inscrição em 
processos seletivos diferentes. Você poderá se inscrever nas 8 modalidades previstas.

7. Se eu fizer o processo seletivo para o curso de medicina depois posso fazer o 
vestibular para outro curso?
Pode. Os processos seletivos serão realizados em datas diferentes. No entanto, tendo 
participado do vestibular de medicina e tendo vagas remanescentes em outro curso 
você poder fazer reopção.
 
8. Já tenho um curso superior, preciso participar do processo seletivo de medici-
na?
Não temos a modalidade de ingresso para Portadores de Diploma para o curso de 
medicina na UniRV.

9. É possível realizar alterações ou inclusões na Ficha de Inscrição para o Vesti-
bular?
Sim. O Edital prevê um período para o candidato fazer alterações na inscrição. 

10. O pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado em casas lotéricas?
Sim. Quando a inscrição for feita via internet, o boleto poderá ser pago em qualquer 
posto ou correspondente bancário.

11. Quando a minha inscrição no presente Processo Seletivo Vestibular será efeti-
vada?
O candidato terá sua inscrição homologada somente após o recebimento da con-
firmação pelo Banco, do pagamento de sua taxa de inscrição, o que normalmente 
acontece dois dias úteis após o pagamento.

https://www.unirv.edu.br/paginas.php?id=27 
http://www.unirv.edu.br/vestibular
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12. A inscrição pode ser feita por outra pessoa?
Sim, desde que a pessoa autorizada esteja com os documentos necessários para a 
inscrição (CPF e RG) e saiba prestar as informações necessárias, tais como endereço 
e cursos pretendidos.

13. O meu boleto está com a data vencida e eu ainda não efetivei o pagamento, 
como proceder nestes casos?
A qualquer momento até o fechamento das inscrições você poderá entrar na página 
da Universidade (www.unirv.edu.br/vestibular) e emitir a segunda via do boleto.

14. Como devo proceder para pegar o Cartão de Identificação? 
O seu Cartão será liberado após o recebimento da confirmação pelo Banco, do pa-
gamento de sua taxa de inscrição, o que normalmente acontece dois dias úteis após 
o pagamento.

15. Não vou terminar o ensino médio até a data de matrícula, como devo proce-
der?
No caso de não ter concluído o ensino médio e nem ter previsão para concluí-lo até 
a data da matrícula, você poderá participar do Processo Seletivo Presencial na con-
dição de TREINEIRO.

16. Como faço a inscrição para treineiro?
Os procedimentos são os mesmos, com a diferença que o treineiro deverá indicar 
esta condição na ficha de inscrição. Condição válida somente para o Processo Sele-
tivo Presencial.

17. As provas dos treineiros são iguais a dos outros candidatos?

Sim, as provas são iguais.
18. Posso fazer as provas em outro Campus, diferente de onde vou estudar?
Não. As provas acontecem apenas no Campus Rio Verde, independentemente de 
onde você escolher fazer o curso.

19. Quando e como poderei confirmar o local onde realizarei as provas do Proces-
so Seletivo 2021/2?
No Cartão de Identificação é disponibilizado todas as informações quanto ao local, 
endereço, prédio e sala onde o candidato fará a prova. O Cartão é emitido após o 
recebimento da confirmação do pagamento feito pelo banco, o que normalmente 

NO DIA DA PROVA

http://www.unirv.edu.br/vestibular
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acontece dois dias úteis após o pagamento.
20. O Cartão de Identificação é obrigatório no dia da prova?
Não é documento obrigatório no dia da prova, mas recomenda-se a sua emissão 
para informações quanto a local e horário das provas.
.
21. Quais os documentos exigidos no dia da prova?
Documento de Identificação original com foto, de acordo com o Edital.

22. Quais documentos de identificação são aceitos?
Documentos de identificação expedidos pelas secretarias de Segurança Pública, 
pela Diretoria Geral da Polícia Civil, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar e pela 
Polícia Federal, bem como o passaporte e as carteiras expedidas por ordens ou con-
selhos que, por lei federal, são consideradas documentos de identidade.

23. Quais documentos não são aceitos como identificação?
Carteira nacional de habilitação sem foto, a certidão de nascimento, a certidão de 
casamento, o título de eleitor, o CPF e a carteira de estudante.

24. Em caso de perda, roubo ou extravio de documento de identidade, como po-
derei realizar as provas do Processo Seletivo?
O candidato deverá comparecer no dia da prova, com 2 (duas) horas de antecedên-
cia do horário de início, para fins de identificação especial. Na ocasião, deverá apre-
sentar documento que ateste o registro de ocorrência em órgão policial, emitido 
com prazo máximo de 30 (trinta) dias anteriores à data da realização das provas ou 
declaração de furto, roubo ou perda, feita de próprio punho, com reconhecimento da 
assinatura registrado em cartório. No dia da realização da prova, o candidato será 
submetido a identificação especial, compreendendo coleta de dados, de assinatura 
e de impressão digital em formulário próprio, antes do início das provas.

25. E se eu não fizer este procedimento?
Sem nenhum dos documentos oficiais considerados por lei federal como Documen-
to de Identidade e sem a identificação especial, emitido a partir do atestado de re-
gistro de ocorrência, você não poderá realizar a prova.

26. Quantas horas terei para realizar as provas no dia do Vestibular?
Os candidatos terão um total de 3 horas para realizar a prova.

27. Quanto tempo é preciso permanecer na sala depois de terminar as provas? 
Os candidatos só podem deixar a sala de provas após decorrido 2h45 (duas horas e 
quarenta e cinco minutos). Ou seja, só podem sair da sala em definitivo às 16h45.

28. É permitido levar o caderno de provas para casa?
Os candidatos ao curso de Medicina podem sair com o caderno de provas quando 
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sair da sala, às 16h45.
29. Quais os materiais permitidos para a realização das provas? 
Caneta esferográfica transparente de tinta azul. É permitido que os candidatos entrem 
na sala de prova com água, sucos, refrigerantes, balas, doces, chocolates, biscoitos e si-
milares, ficando sujeitos à fiscalização e/ou apreensão os produtos e embalagens a qual-
quer tempo.

NÃO SERÁ PERMITIDO o ingresso nos locais de prova de candidatos portando qualquer 
tipo de arma – salvo os casos previstos em lei –, RELÓGIO de qualquer espécie, aparelhos 
eletrônicos, tais como aparelhos CELULARES, MP3 e similares, agenda eletrônica, note-
book e similares, palmtop, receptor, gravador, máquina fotográfica, filmadora, calcula-
dora ou similares, livros, anotações e/ou impressos de quaisquer ordem, lápis, lapiseira/
grafite, marca-texto, borracha, apontador, Pager, tablet, Ipod® e similares, pendrive, pla-
yer ou similar, qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens, bip, walkman®, 
controle de alarme de carro etc., óculos escuros, protetor auricular ou similares, quaisquer 
acessórios de chapelaria (chapéu, boné, gorro, capacetes etc.), ou similares e, ainda, bol-
sas, pastas, mochilas, carteiras, latas, vasilhas, potes ou outros materiais similares.

Ainda, não será permitido permanecer na sala de prova portando: anel, pulseira, brace-
lete, brinco (salvo brinco de pequeno porte e de plástico), corrente, piercing, gargantilha, 
pingente, escapulário, tornozeleira ou similares, carteiras e chaves de carro, portanto, fi-
cam proibidos a portabilidade destes itens durante a realização das provas. 

30. Quando e onde será divulgado o gabarito oficial da prova do Processo Sele-
tivo 2021/2?
O gabarito preliminar será divulgado no mesmo dia da realização da prova, a partir 
das 20 horas, no site da Universidade (www.unirv.edu.br/vestibular). 

31. Quais as Obras literárias indicadas para os Processos Seletivos 2021/2? 

OBRA
POEMAS DOS BECOS DE GOIÁS E 
ESTÓRIAS MAIS

Anna Lins dos Guimarães Peixoto 
Bretas - Cora Coralina

AUTOR

MEMÓRIAS PÓSTUMAS DE BRÁS 
CUBAS

O CORTIÇO

A HORA DA ESTRELA

DOIS IRMÃOS

Joaquim Maria Machado de Assis

Aluísio Tancredo Gonçalves de 
Azevedo

Clarice Lispector

Milton Assi Hatoum

http://www.unirv.edu.br/vestibular
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As obras literárias indicadas são as seguintes: 
32. Quantas questões terão a prova presencial?
A prova de 2021/2 terá 18 questões 

33. Quais são as matérias que caem na Prova?
As matérias para o processo selestivo 2021/2 são: e Física, Química, Geografia, Redação 
em Língua Portuguesa, História, Língua Estrangeira (Inglês), Literatura Brasileira, Bio-
logia, Matemática e Língua Portuguesa, sem distinção de quaisquer conteúdo. 

34. Terá prova em Espanhol?
Não. As questões de Língua Estrangeira serão oferecidas somente na opção Inglês. 

35. Como funciona a prova objetiva?
A prova objetiva terá um total de 264 (duzentos e sessenta e quatro) pontos e será de 
caráter classificatório e eliminatório. Cada disciplina constará de 2 (duas) questões, 
com 4 (quatro) proposições, A, B, C, e D, para as quais o candidato deverá assinalar 
(V) verdadeiro ou (F) falso para cada uma das proposições e transportar, depois, o 
resultado para o cartão-resposta. Cada proposição valerá 1 (um) ponto, totalizando o 
valor máximo de 4 (quatro) pontos por questão.

36. Como devo marcar o gabarito?
Você deverá usar caneta esferográfica azul, corpo plástico cristalino ou transparen-

te, preenchendo completamente o alvéolo do cartão, conforme instruções abaixo:
37. Quais as regras da Prova de Redação?
A Redação terá o valor de 8 (oito) pontos, sendo multiplicado posteriormente pelo 
peso 4, conforme subitem 11.6 do edital, totalizando o máximo de 32 (trinta e dois) 
pontos, e será de caráter classificatório e eliminatório. O candidato deverá produ-
zir um texto com extensão mínima de 20 (vinte) linhas, legível, caracterizado pela 
coerência e pela coesão, com base em critérios formulados pela banca examina-
dora. Com a função de motivar o candidato para a redação, despertando ideias e 
propiciando o enriquecimento de informações, poderá haver, na prova, textos e ou-
tros elementos correlacionados ao assunto em pauta. O critério de avaliação mais 
abrangente refere-se à apreensão e ao desenvolvimento do tema. Serão avaliados 
também o domínio da expressão escrita, a apresentação adequada da redação e o 
respeito à estrutura textual solicitada (texto narrativo, descritivo, dissertativo, exposi-
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tivo e injuntivo)
**NÃO serão corrigidas as provas de redação dos candidatos inscritos na condição 
de treineiro (não concluinte do ensino médio) e os candidatos excedentes ao limite 
de até 4 (quatro) vezes a quantidade de vagas disponíveis, conforme especificado no 

MATRÍCULA
subitem 13.9 do Edital, os quais não terão direito à classificação.
38. Quais são os pré-requisitos para ingresso no ensino superior?
De acordo com a legislação brasileira, para o ingresso no ensino superior o candidato 
deve ter concluído o ensino médio (antigo 2º grau) e participar do Processo Seletivo.

39. Termino o ensino médio depois das datas das provas, posso fazer o Processo 
Seletivo?
Pode sim. Sendo aprovado, no ato da matrícula, você deverá apresentar o documen-
to comprobatório de conclusão ou uma declaração da escola informando a data e 
condições da conclusão do ensino médio.

40. Como treineiro eu posso fazer o Processo Seletivo e, se aprovado, fazer a ma-
trícula, trancá-la e aguardar a conclusão do ensino médio para fazer o curso? 
Não, de acordo com a legislação educacional, para fazer um curso superior é preciso 
ter concluído integralmente o ensino médio (2º grau) até a data de matrícula.

41. Quais os documentos necessários para efetivar a matrícula?
O candidato aprovado no processo seletivo de medicina deverá efetivar a matrícula 
dentro do prazo definido para não perder a vaga. Para a matrícula serão necessários 
os seguintes documentos:

a) Certidão de Nascimento ou de Casamento;
b) Documento de identidade, atualizado; OBS.: Se estrangeiro, Registro Nacional de 
Estrangeiro-RNE;
c) Cadastro de Pessoa Física (CPF);
d) Comprovante de estar em dia com o serviço militar (se do sexo masculino e maior 
de 18 anos);
e) Certificado de Conclusão do Ensino Médio (2º grau) devidamente registrado, con-
forme a legislação, e Histórico Escolar completo, com comprovante de conclusão do 
estágio (quando curso técnico), se for o caso; OBS: No caso de conclusão do Ensino 
Médio (2º grau) no exterior, declaração de equivalência de estudos realizados;
f) Comprovante de endereço;
g) Boletim de desempenho no ENEM original do qual o candidato fez uso para ob-
tenção da Média;
h) Cartão de vacinação atualizado.
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VALORES DA MATRÍCULA E MENSALIDADE, BOLSAS E DESCONTOS

42. A UniRV é pública ou privada? Por que cobra mensalidade?
A UniRV – Universidade de Rio Verde, assim como outras 57 Instituições de Ensino Supe-
rior Municipais espalhadas pelo Brasil, é uma Instituição Pública Municipal, e criada 
no ano de 1973, anterior à promulgação da Constituição Federal de 1988 e, portanto, 
pode cobrar mensalidade porque não é mantida pelo poder público municipal, confor-
me preleciona o art. 206, IV c/c o art. 242, a saber:

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
(...)

IV - gratuidade do ensino público, em estabelecimentos oficiais;

Art. 242. O princípio do art. 206, IV, não se aplica às instituições educacionais oficiais 
criadas por lei estadual ou municipal e existentes na data da promulgação desta Cons-
tituição, que não sejam total ou preponderantemente mantidas com recursos públicos.

CÂMPUS TURNO VAGAS DURAÇÃO Valor da
Matrícula (R$)

Medicina – Aparecida                    Integral               75                  6 anos                      5.754,08

Medicina – Formosa                       Integral               75                  6 anos                      5.754,08

Medicina – Goianésia                    Integral               75                  6 anos                      5.754,08

Medicina – Rio Verde                     Integral               75                  6 anos                      4.984,51

CÂMPUS TURNO VAGAS DURAÇÃO
Valor da

Mensalidade (R$)
Com desconto
Pontualidade

Medicina – Aparecida                    Integral               75                  6 anos                      5.370,00

Medicina – Formosa                       Integral               75                  6 anos                      5.370,00

Medicina – Goianésia                    Integral               75                  6 anos                      5.370,00

Medicina – Rio Verde                     Integral               75                  6 anos                      4.427,00

44. O valor da matrícula tem desconto?
Não. A cada semestre, quando da renovação da matrícula, o valor é o da mensalida-
de sem desconto.

45. Qual o valor das mensalidades dos Cursos para o segundo semestre de 2021?
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46. Quais são as bolsas e outros programas disponibilizados pela Universidade 
de Rio Verde? 
Os acadêmicos da UniRV – Universidade de Rio Verde podem concorrer, dentro dos 
prazos previstos e conforme Edital e condições específicas, desde que atendam aos 
critérios, a bolsas externas e bolsas internas.

Internas: Bolsa Social, Bolsa Atividade, 1Iniciação Científica e 2Coral.
Obs.: Os processos seletivos são realizados pela 1Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação 
e 2Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, respectivamente. 

Devido à pandemia e ao regime especial de aulas não presenciais, nossos acadê-
micos estão recebendo 30% de desconto no valor final das mensalidades, conforme 
Portaria n. 842/2020. Enquanto tal desconto estiver em vigência, novas seleções de 
bolsas da UniRV estarão suspensas, portanto, não temos perspectiva de abertura de 
processos seletivos em 2021.

Externas: Bolsa OVG – Organização das Voluntárias de Goiás e Bolsas de Prefeituras 
Municipais e Empresas. As bolsas externa ocorrem mediante edital das instituições 
competentes. Para mais informações sobre os convênios, o contato deve ser dire-
tamente com o Setor de Bolsas, pelo telefone/WhatsApp (64) 3623-6302 ou e-mail 
bolsas@unirv.edu.br

47. Como faço para ter desconto pontualidade nas mensalidades?
O pagamento da mensalidade, quando feito até o 10º dia do mês, tem o desconto 
pontualidade.

48. Quais outras modalidades de descontos para o curso de Medicina?
A UniRV concede as seguintes modalidades de descontos previstas em lei (Disponí-
vel no Link: www.unirv.edu.br/paginas.php?id=57):

Desconto por Grau de Parentesco: concedido a irmãos, pais e filhos e cônjuges 
que estejam matriculados, concomitantemente, nos cursos de graduação, sendo 
25% no caso de dois familiares e 30%, se forem três ou mais;

Desconto Servidor: de 50%, concedido aos funcionários ativos e inativos da UniRV, 
seus filhos e cônjuges, que estejam matriculados nos cursos de graduação;

Desconto de Incentivo a Adultos: de 20%, concedido a acadêmicos que tenham, 
na data de ingresso na Universidade, 40 anos completos ou mais;

Caso o interessado se enquadre em uma das condições acima, deverá realizar solici-
tação do desconto, apresentando formulário de requerimento e documentação exi-

mailto:bolsas%40unirv.edu.br?subject=
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gidos, de acordo com o calendário publicado no site da UniRV. Não há concessão de 
desconto na matrícula. Calcula-se o percentual sobre o valor da mensalidade com 
desconto pontualidade.
É permitida apenas uma reprovação no semestre ao aluno contemplado com des-
conto. Em caso de rendimento acadêmico insuficiente, o beneficiário deverá perma-
necer um semestre sem o desconto, até que possa solicitar um novo requerimento.
Com exceção do desconto pontualidade, os descontos não são cumulativos entre si 
e tampouco com outras bolsas. O desconto de incentivo a adultos também é cumu-
lativo com o desconto para pagamento antecipado do semestre.
Desconto para Pagamento Antecipado do Semestre: 4% de desconto.
Para maiores informações, o interessado deve entrar em contato com a Coordena-
doria Financeira.

49. A Universidade tem convênio com o PROUNI?
Não. Infelizmente o MEC não permite que Instituições de Ensino Superior públicas, 
mesmo que cobrem mensalidades, possam aderir ao programa.

50. A Universidade tem convênio com o FIES?
Não. Após a alteração da lei e a publicação da Portaria Normativa n. 25 de 28 de de-
zembro de 2017, a UniRV deixou de assinar o termo de adesão, por não poder, juridi-
camente, atender o artigo 8º da referida portaria: “Para os financiamentos concedi-
dos a partir do primeiro semestre de 2018, as mantenedoras de IES que aderirem ao 
FIES participarão do risco de financiamento, como devedoras solidárias, e deverão 
comprometer-se em realizar aportes ao FG-FIES por meio da aplicação dos percen-
tuais sobre referidos encargos educacionais”. O artigo 9º complementa que a man-
tenedora pode ser responsabilizada civil, administrativa e penalmente. Por ser uma 
IES pública, o estatuto da UniRV não permite participar do risco de financiamento, 
sendo devedora solidária.
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