
 

 

UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE – UNIVALE 

Fundação Percival Farquhar – Entidade Mantenedora  

 

EDITAL FPF/UNIVALE Nº 041/2022 

  

RETIFICAÇÃO DO EDITAL FPF/UNIVALE Nº 040/2022 

VESTIBULAR SOCIAL 

  

 

A Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, mantida pela Fundação Percival 

Farquhar, inscrita no CNPJ sob o nº 20.611.810/0001-91, com sede no município 

de Governador Valadares/MG, faz saber aos interessados, a retificação do 

EDITAL Nº 040/2022, publicado no dia 10 de maio de 2022, mantendo inalterados 

os demais itens do edital. 

 

I. Altera-se no item 4 DA REALIZAÇÃO DA PROVA PRESENCAL, o subitem 4.2: 

 

Onde se lê: 

 

4.2 A prova presencial será realizada no dia 25 e 26 de junho de 2022 as 

09:00 horas.  

 

Leia-se: 

 

4.2 A prova presencial será realizada no dia 25 de junho de 2022, sábado, 

das 15:00h às 17:00h e no dia 26 de junho de 2022, domingo, das 09:00h às 11:00h.  

 

 

II. Retiram-se no item 5. DAS NORMAS DO PROCESSO, no subitem 5.1 as alíneas b 

e c: 

 

 Onde se lê: 

 

5.1 Estará eliminado do Processo Seletivo 2º Semestre 2022 o candidato que 

se enquadrar em uma das seguintes situações: 

a) Descumprir o previsto nos itens 4 e 5 e seus subitens; 

b) Faltar à prova, salvo se houver utilização do resultado do ENEM; 



 

 

c) Obtiver menos de 10% do total de pontos na prova de Redação da 

Univale, salvo se houver utilização do resultado do ENEM com 

resultado igual ou superior a 10% na prova de Redação; 

d) Praticar qualquer espécie de fraude, improbidade ou indisciplina na 

realização do mesmo; 

e) Utilizar na realização de sua redação qualquer conteúdo copiado ou 

plagiado de outros autores/internet. 

 

Leia-se: 

 

5.1 Estará eliminado do Processo Seletivo 2º Semestre 2022 o candidato que 

se enquadrar em uma das seguintes situações: 

a) Descumprir o previsto nos itens 4 e 5 e seus subitens; 

b) Praticar qualquer espécie de fraude, improbidade ou indisciplina na 

realização do mesmo; 

c) Utilizar na realização de sua redação qualquer conteúdo copiado ou 

plagiado de outros autores/internet. 

 

 

III. Ratificam-se os demais itens e disposições do referido edital. 

 

Governador Valadares, 11 de maio de 2022.  

    

 

 

Dr. Rômulo César Leite 

Presidente FPF 

 

  

 

 

*Profa. Dra. Lissandra Lopes Coelho Rocha 

 Reitora 

 

 
*O original deste Edital assinado encontra-se arquivado no Gabinete da reitoria. 


