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PALAVRA DA REITORA 
 
 
 

Prezado(a) Vestibulando(a), 

Como gestora da Universidade de Taubaté - UNITAU, instituição que você escolheu 
para fazer seu curso superior, tenho a grata satisfação de acolhê-lo(a) na maior 
universidade da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVale). 

Com o compromisso de oferecer ensino de qualidade e inovador, a UNITAU tem como 
principal diferencial uma equipe qualificada de professores especialistas, mestres e 
doutores, empenhados em proporcionar aulas dinâmicas, com conteúdo abrangente e 
atualizado, para a sua formação acadêmica e para o seu desenvolvimento social e 
profissional. 

Como Universidade, nossa missão é construir conhecimentos que se concretizem na 
tríade Ensino, Pesquisa e Extensão, para lhe propiciar uma experiência de 
aprendizado estimulante e uma vida acadêmica repleta de novas descobertas. 

Esperamos que você faça parte do nosso grupo de alunos e que se prepare para viver 
os melhores anos da sua vida. 

Bem-vindo(a) à maior universidade municipal do Brasil! 

 

 

Profa. Dra. Nara Lucia Perondi Fortes 
Reitora da Universidade de Taubaté 
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PALAVRA DA COMISSÃO 

 
 
Caro Vestibulando, 
 
 
 
Ficamos felizes por você aproveitar a oportunidade de fazer parte de uma das maiores 
instituições de Ensino Superior do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo! 
 
A Universidade de Taubaté – UNITAU – tem imenso orgulho por fazer parte dos seus 
planos para o futuro, principalmente no momento em que você está tomando uma das 
decisões mais importantes da sua vida: a escolha profissional. Lembre-se de que tão 
importante quanto a escolha da sua profissão é a escolha da universidade onde você 
vai estudar, que pode ser mais um dos seus diferenciais num mercado de trabalho 
cada vez mais competitivo e exigente, à medida que a tecnologia avança e o mundo 
muda. 
 
Por isso, durante todo o ano, a Comissão Permanente de Seleção Acadêmica 
(COPESA) trabalha para organizar o Processo Seletivo da UNITAU, bem como para 
divulgar todas as informações referentes aos nossos cursos de graduação, por meio 
do nosso serviço de atendimento ao vestibulando.  
 
A COPESA/UNITAU também organiza este Manual, que tem o intuito de fornecer 
todas as informações sobre o vestibular para o curso de Medicina, para que você 
passe por esse processo com muita tranquilidade. 
  
Tudo isso é pensado por um grande número de profissionais, que garantem a 
qualidade e a idoneidade do nosso Processo Seletivo. 
 
Você escolheu participar ativamente deste universo de mudanças constantes, e a 
UNITAU se orgulha de fazer parte do seu sonho de ter uma carreira de sucesso. 
 

 
 
 
 
 

Comissão Permanente de Seleção Acadêmica (COPESA) 
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 
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1. INSCRIÇÕES (EXCLUSIVAMENTE PELA INTERNET) 
 

 
 
 
1.1 PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO ON-LINE  
 
Acesse o endereço www.unitau.br e preencha a ficha de inscrição. 
 
O candidato que não tiver acesso à internet poderá fazer sua inscrição em um dos 
computadores da Central do Aluno UNITAU, localizada na Avenida 9 de Julho, 245, 
Centro, Taubaté, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 12h.  
 
▐ Requisitos obrigatórios para a inscrição 
 
Poderão se inscrever somente os interessados que:  
1. tenham se submetido ao Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), de 2016 a 
2020 (o candidato deverá escolher apenas um ano do ENEM, dentre os indicados). 
2. tenham obtido média igual ou superior a 600 pontos na média geral das quatro 
provas objetivas e redação e, obrigatoriamente, no mínimo, 450 pontos, na redação. 
 
▐ Instruções para preenchimento da ficha de inscrição  
 
1. Para a inscrição on-line, tenha em mãos: 
1.1 os números de seus documentos pessoais; 
1.2 o número de inscrição do ENEM no Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais 
do Ministério da Educação (INEP/MEC).  
 
 
 
 
 
 
 
1.3 o ano de realização do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM (2016, ou 2017, 
ou 2018, ou 2019, ou 2020);  
 
2. Preencha todos os campos solicitados. 
 
 
▐ ATENÇÃO 
 

Período 26 de abril a 07 de junho de 2021   

Valor da inscrição 150,00 (cento e cinquenta reais) 

Onde 
 

www.unitau.br 

ATENÇÃO: O número da inscrição do ENEM contém 12 dígitos. Os 
dois primeiros dígitos identificam o ano de realização do exame. 
Verifique se todos os dígitos foram preenchidos corretamente.  
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1. Em relação às informações sobre o ENEM, não serão admitidas alterações ou 
correções, por parte do candidato, após concluída a sua inscrição.  
 
2.Verifique se a inscrição foi concluída com sucesso e gere o boleto para realizar o 
pagamento que validará a sua inscrição.  
 
3. A Universidade de Taubaté NÃO se responsabiliza por problemas de ordem técnica, 
externos à instituição, bem como por falhas de comunicação, por congestionamento 
das linhas de comunicação, por preenchimento indevido do candidato e/ou por outros 
fatores que impossibilitem a transferência de dados, sendo de responsabilidade 
exclusiva do candidato acompanhar a situação de sua inscrição. Em caso de dúvida, 
entre em contato pelo telefone (12) 3625-4110, pelo e-mail vest@unitau.br ou pelo 
Whatsapp da Unitau (12) 99191-7484 (disponível em www.unitau.br). 
 
4. Para a efetivação da inscrição, é necessário realizar o pagamento do VALOR 
INTEGRAL, apresentado no boleto, gerado a partir do preenchimento dos dados no 
site. 
 
5. O candidato que prestar qualquer informação falsa ou inexata no preenchimento da 
ficha terá sua inscrição cancelada e serão anulados todos os atos dela decorrentes. 
 
 
2. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO  
 
Para o Processo Seletivo Inverno-2021 para o curso de Medicina, a Universidade de 
Taubaté oferecerá 60 vagas.  
 

 

 
 
3. CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS  
 

3.1.  PONTUAÇÃO 
1. A classificação dos candidatos será obtida com base nas notas do ENEM indicado 
pelo candidato, fornecidas pelo INEP/MEC, obtendo-se a média aritmética das notas 
das quatro (04) provas objetivas e da redação. 
 
2. Os candidatos serão classificados pela ordem decrescente do total obtido. 
 
3. Os cálculos da média descritos neste Edital serão realizados com duas casas 
decimais, arredondando-se para cima sempre que a terceira casa decimal for maior ou 
igual a 5 (cinco). 
 
► Critérios de desempate na pontuação da prova da primeira fase 

BIOCIÊNCIAS 

CURSO Duração 
(semestral) Período Vagas oferecidas 

em 2021 – 2 

Medicina  12 Integral 60 

TOTAL   60 
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Nos casos de empate, serão observados os seguintes critérios e ordem de desempate: 
 
1. O candidato que, no ENEM indicado no ato da inscrição, tiver obtido maior nota na 
prova de “Ciências da Natureza e suas Tecnologias”.   
 
2. O candidato que, no ENEM indicado no ato da inscrição, tiver obtido maior nota na 
Redação. 
 
3. Persistindo o empate na classificação, o desempate será realizado a favor do 
candidato de mais idade. 
 
 
3.2 RECURSOS  

O candidato terá 48 horas corridas, contadas a partir da divulgação da classificação, 
para apresentar interposição de recurso. 

O formulário para interposição de recurso deve ser preenchido e enviado, 
exclusivamente, para o e-mail vest@unitau.br, dentro do prazo de recurso 
mencionado. 

O modelo de formulário de interposição de recurso pode ser encontrado anexo ao 
presente Manual do Candidato. 

 
3.3 DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  
 
O resultado do Processo Seletivo Inverno-2021 para o Curso de Medicina será publicado 
no Portal do Candidato e afixado nos locais designados pela Comissão Permanente de 
Seleção Acadêmica, valendo apenas para a matrícula no segundo semestre letivo de 
2021, conforme calendário abaixo:  

 
 

Divulgação dos 
resultados  

14/06/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. MATRÍCULA 
 
O candidato aprovado e apto para o Curso de Medicina da Universidade de Taubaté 
deverá realizar a matrícula, on-line ou presencialmente, junto à Coordenadoria do 
Controle Acadêmico, com a colaboração da Central de Informática. 
 

IMPORTANTE: NÃO HAVERÁ REVISÃO OU RECONTAGEM DE 
PONTOS NO PROCESSO SELETIVO. 
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4.1 DATA E LOCAL  
 

Matrícula dos convocados em 
1ª chamada 

 
21 e 22/06/2021 

(segunda e terça-feira) 
 

 
Matrícula dos convocados em 

2ª chamada  
 

 
24 e 25/06/2021 

(quinta e sexta-feira) 
 

Matrícula dos convocados em 
3ª chamada  

 

 
29 e 30/06/2021 

(terça e quarta-feira) 
 

 
 
MATRÍCULA ON-LINE 
1 Você receberá um link com login e senha no e-mail cadastrado no ato da inscrição. 
(Caso não esteja na caixa de entrada, por favor, verifique a caixa de spam e a lixeira). 
2 Anexe os documentos digitalizados no link. 
Faltou algum documento? Sem problemas! Nesse primeiro momento, você pode 
anexar apenas a declaração de conclusão do ensino médio e apresentar os outros 
depois. 
3  Clique no Aceite do contrato financeiro. 
4 No mesmo link, será emitido o boleto da taxa de matrícula. Lembre-se: ela só será 
confirmada após o pagamento. 
 
MATRÍCULA PRESENCIAL 
Para matrícula presencial, o candidato aprovado e apto para matrícula deverá, 
primeiramente, entrar em contato com a Central de Controle Acadêmico, pelo 
WhatsApp 99774-7585 ou pelos telefones 3625-4155 e 3625-4156. 
 
 
4.2 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS  
I - Documentos que devem ser anexados, pelo candidato, na matrícula on-line:  
a) certificado de conclusão do Ensino Médio, regular ou equivalente, e respectivo 
histórico escolar. 
b) cédula de identidade – RG (a CNH não substitui o RG). 
c) cadastro de pessoa física (CPF, apenas se o número não constar no RG). 
d) comprovante de residência (atualizado). 

 

II - Documentos que deverão ser preenchidos eletronicamente durante a matrícula on-
line:  
a) requerimento de matrícula;  
b) contrato financeiro de matrícula. 
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OBS:  
1. Na matrícula on-line, a assinatura nos documentos digitais será substituída pelo 

aceite digital por servir como identificação que o usuário aceitou os conteúdos do 
documento apresentado eletronicamente.  

2. Para que a matrícula seja considerada efetivada dentro do prazo, é necessário que 
tenha sido dado aceite eletrônico no contrato, apresentados os documentos 
solicitados, conforme item 4.1, e confirmado, pela instituição bancária, o pagamento 
do boleto de matrícula. 

 

  
5. CRONOGRAMA GERAL DE ATIVIDADES - Processo Seletivo para o Curso de 
Medicina Inverno-2021 
 

DIAS ATIVIDADES 

26/04/2021 

(Segunda-feira) 
Abertura das inscrições Vestibular Medicina 

07/06/2021 

(Segunda-feira) 
Encerramento das inscrições Vestibular Medicina 

14/06/2021 

(Segunda-feira) 
Divulgação do resultado  

21 e 22/06/2021 

(segunda e terça-feira) 
Matrícula dos convocados em primeira chamada 

24 e 25/06/2021 

(quinta e sexta-feira) 
Matrícula dos convocados em segunda chamada 

29 e 30/06/2021 

(terça e quarta-feira) 
Matrícula dos convocados em terceira chamada 

 

IMPORTANTE 
 
 

▐ O candidato só poderá efetuar matrícula mediante apresentação de comprovante de 
escolaridade completa de ensino médio ou equivalente, nos prazos previstos. Caso contrário, o 
candidato será desclassificado. 
 
 

▐ O ensino médio realizado fora do país deverá ter equivalência declarada por Diretoria de 
Ensino, antes da realização do Processo Seletivo para o Curso de Medicina Inverno-2021. 
 
▐ O candidato aprovado somente estará apto para realizar a matrícula se sua classificação 
estiver de acordo com o número de vagas (60 vagas). Se houver desistência, haverá novas 
convocações de candidatos aprovados, sempre respeitando a ordem de classificação. Assim, é 
preciso observar que o candidato pode estar na condição de aprovado, mas isso não significa 
que esteja apto para realizar a matrícula. 
 



 

 11 

 
6. ANEXO I – MODELO DE FORMULÁRIO PARA RECURSO 
 

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO  
(deve ser preenchido e enviado exclusivamente para o e-mail 

vest@unitau.br, dentro do prazo de recurso previsto em edital)  
 

Eu,.................................................................................................... portador(a) 

do documento de identidade número............................................., apresento 

recurso junto à Comissão Permanente de Seleção Acadêmica da Universidade 

de Taubaté, contra ............................................................................................ 

do Processo Seletivo Inverno-2021 para o curso de Medicina, pelos motivos e 

pela fundamentação que passo a expor: 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

 

 

 

Taubaté,......de......................de 2021. 

 
 

.................................................. 
Assinatura do(a) requerente 
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