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REGULAMENTO DO SIMULADO ENEM UNIGUAIRACÁ 2021 

 

 

O Centro Universitário Guairacá, por meio de sua Pró-Reitoria Acadêmica e de 

Planejamento, torna público o presente Regulamento, com o objetivo de normatizar a 

participação de candidatos (as) que venham a se inscrever para o “Simulado do ENEM 

UNIGUAIRACÁ 2021”, bem como estabelecer condições para bonificação percentual nas 

mensalidades dos Cursos de Graduação Presenciais ou EAD, conforme os critérios a seguir 

estabelecidos. 

 

 

1. DAS INSCRIÇÕES: 

As inscrições devem ser realizadas pelos (as) candidatos (as), no site 

www.uniguairaca.edu.br, no período de 04 de dezembro de 2020 a 05 de janeiro de 2021. 

 

 

2. DA REALIZAÇÃO E DURAÇÃO DA PROVA 

Os (As) candidatos (as) inscritos (as) realizarão prova escrita simulada do ENEM, no 

dia 10 de janeiro de 2021, às 9 horas, na sede da UNIGUAIRACÁ, com duração máxima de 

04 (quatro) horas. Para ingresso ao local de prova o (a) candidato (a) deverá apresentar um 

documento oficial com foto (Exemplo: RG, Carteira de Motorista, Carteira de Trabalho). 

*Observação: serão adotados todos os cuidados sanitários a fim de prevenir a 

disseminação do Coronavirus, como aferição de temperatura, distanciamento entre 

carteiras, uso de álcool em gel, uso obrigatório de máscaras, etc. 

 

 

3. DO TIPO DE PROVA 

A prova será realizada presencialmente, com questões de múltipla escolha, sendo o 

total de 100 (cem) questões, com 5 (cinco) alternativas cada, em que somente uma 

alternativa será a resposta correta, e avaliará os (as) candidatos (as) com conteúdos de 

nível médio, a seguir elencados: 

a) Ciências Humanas e suas Tecnologias (HISTÓRIA, GEOGRAFIA, FILOSOFIA, 

SOCIOLOGIA) – 25 (vinte e cinco questões); 

b) Ciências da Natureza e suas Tecnologias (QUÍMICA, FÍSICA E BIOLOGIA) – 25 

(vinte e cinco questões); 
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c) Linguagem, Códigos e suas Tecnologias (LÍNGUA PORTUGUESA, LITERATURA, 

LÍNGUA ESTRANGEIRA, ARTES, E EDUCAÇÃO FÍSICA) – 25 (vinte e cinco questões); 

d) Matemática e suas Tecnologias (MATEMÁTICA, TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO) – 25 (vinte e cinco questões); 

* Todas as questões terão pesos iguais, e a pontuação máxima a ser obtida será 100 

(cem pontos). 

 

 

4. DA BONIFICAÇÃO (PREMIAÇÃO) 

A título de premiação, os (as) candidatos (as) serão classificados (as) conforme a 

pontuação obtida na prova escrita, e os (as) 03 (três) melhores colocados (as) terão uma 

bonificação para ingresso nos Cursos de Graduação Presenciais ou EAD da 

UNIGUAIRACÁ, conforme estabelecido a seguir: 

a) 1º Colocado: 50% (cinquenta por cento) de desconto durante todo o primeiro 

semestre do seu curso, com base no valor bruto da mensalidade de 2021. 

b) 2º Colocado: 40% (quarenta por cento) de desconto durante todo o primeiro 

semestre do seu curso, com base no valor bruto da mensalidade de 2021. 

c) 3º Colocado: 30% (trinta por cento) de desconto durante todo o primeiro semestre 

do seu curso, com base no valor bruto da mensalidade de 2021. 

* Esta bonificação não será cumulativa com qualquer outro tipo de desconto e/ou 

bolsas que o (a) candidato (a) venha a obter durante o primeiro semestre do seu curso. 

 

 

5. DO RESULTADO E CRITÉRIO DE DESEMPATE 

O resultado final dos (as) melhores classificados (as) e ganhadores (as) da 

bonificação será divulgado no site da UNIGUAIRACÁ, no dia 13 de janeiro de 2021, a partir 

das 18 horas. 

Caso haja empate na pontuação dos (as) 03 (três) melhores colocados (as), serão 

adotados os critérios de desempate, na ordem a seguir: 

a) Maior nota nas questões de Linguagem, Códigos e suas Tecnologias; 

b) Maior nota nas questões de Matemática e suas Tecnologias; 

c) Maior nota nas questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias; 

d) Caso ainda haja empate após superados estes critérios, será classificado (a) o (a) 

candidato (a) de maior idade. 
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6. DO ACESSO A BONIFICAÇÃO 

Os (As) candidatos (as) classificados (as) nas três melhores pontuações, terão 

acesso à bonificação caso tenham concluído o Ensino Médio e venham a efetivar sua 

matrícula para o 1º semestre de 2021, em qualquer dos Cursos de Graduação Presenciais 

ou EAD da UNIGUAIRACÁ, devendo realizar sua matrícula até o dia 22 de janeiro de 2021. 

Caso o (a) classificado (a) não realize sua matrícula até a data estipulada, perderá o 

direito à bonificação estabelecida neste regulamento. 

 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

a) Caso hajam candidatos (as) que não concluíram o Ensino Médio e tenham 

interesse em participar da prova a título de experiência (treineiros), poderão se inscrever 

normalmente, porém não terão direito a bonificação estabelecida neste regulamento 

b) Em nenhuma hipótese será dado vistas às provas, nem caberá qualquer pedido 

de revisão ou recontagem de pontos. 

c) Os (as) candidatos (as) ao se inscreverem para este processo, aceitam as 

condições aqui estabelecidas, bem como estão cientes do presente regulamento. 

d) Caso os (as) classificados (as) não realizem sua matrícula até a data estipulada, 

serão convocados (as) os (as) seguintes, de acordo com a pontuação e na ordem de 

classificação da prova. 

e) Em nenhuma hipótese será permitido a participação de candidato (a) que não 

esteja usando máscara, ou que apresente temperatura superior a 37ºC (trinta e sete graus). 

 

 

Publique-se. 

 

Guarapuava, 03 de dezembro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

Prof. Ms. Evilásio Gentil de Souza Neto 

Pró-Reitor Acadêmico e de Planejamento 
Portaria nº 001/2020 - GR 


