
                                               
 

   

Perguntas frequentes – Vestibular 2022/1 

 

1. Como será realizado o processo seletivo para 2022/1? 

Por meio da nota do ENEM e de prova On-line. 

 

2. Quantas vagas serão ofertadas? 

14 para a modalidade prova On-line e 13 para a modalidade com a nota do ENEM. 

 

3. Onde fazer a inscrição? 

No site: https://facamedicina.afya.com.br/univaco 

 

4. Até quando vão as inscrições? 

Pela nota do ENEM: até o dia 17 de Outubro de 2021 

Prova On-line: até o dia 24 de Outubro de 2021 

 

5. Qual o valor da inscrição? 

R$ 350,00 para a modalidade prova On-line. 

R$ 350,00 para a modalidade nota do ENEM. 

 

6. Até quando pode ser pago o boleto da inscrição? 

O limite é 23h59 do último dia de inscrição. Ou seja: dia 17 de outubro para o ENEM e 

24 de outubro para a prova on-line. 

 

7. É permitido ao candidato concorrer a uma vaga nos dois processos 

simultaneamente? 

Sim. É possível participar de ambos processos, desde que, oficialize a inscrição em 

cada um dos processos por meio do pagamento da taxa de inscrição. 

 

8. Com qual ano do ENEM posso me inscrever? 

É permitido participar com as notas das provas realizadas entre 2015 e 2020/2021. É 

responsabilidade do candidato informar o número de inscrição e o ano do ENEM, com 

o qual deseja concorrer ao processo. 

 

 



                                               
 

   

 

 

9. O que eu preciso para participar da prova on-line? 

Um computador com câmera e microfone, um lugar tranquilo com uma boa internet. 

Na semana anterior à prova, o nosso setor de Tecnologia da Informação entrará em 

contato com o candidato para a instalação do aplicativo e teste de funcionalidade. 

 

10.  Sobre a realização da Prova On-line: 

- A prova será realizada às 13h do dia 30 de outubro de 2021 de forma síncrona; 

- A prova on-line será realizada com reconhecimento facial, e fiscalização em tempo 

real por meio da webcam do candidato (obrigatório); 

- Serão 64 questões e redação, com a duração máxima de 4 horas; 

- O Software (programa) para realizar a prova será disponibilizado para download no 

dia 20 de outubro das 9h às 18h ; 

- O candidato deve efetuar o login com seus dados no programa às 12h do dia 30 de 

outubro, os que acessarem após às 12h45 perderão o direito de realizar a 

prova ; 

- Requisitos mínimos do computador do candidato: verificar item 3.4.6.3. do edital; 

- O que não pode fazer durante a prova: verificar item 3.4.15 do edital; 

- O que vai cair na prova: verificar item 7.1.3 do edital; 

 

11. Tem bolsa? 

Ofertamos vagas por meio dos programas Fies e Prouni. Contudo, eles são processos 

diferentes do processo seletivo regular. Você precisa participar da seletiva de cada um 

dos programas no site do governo e escolher o Instituto Metropolitano de Ensino 

Superior como sua escolha para graduação em Medicina. O período das i nscrições é 

divulgado pelo Governo Federal. 

 

Confira as informações sobre esses processos no site da Univaço: 

https://www.univaco.edu.br/paginas/fies 

https://www.univaco.edu.br/paginas/prouni 

 

12. Tem financiamento? 

Os bancos Santander e Sicoob financiam o curso de Medicina da Univaço. Para a 

adesão, em ambos os casos, o interessado precisa estar matriculado na Univaço e 



                                               
 

   

solicitar na Central de Atendimento ao Aluno a carta de habilitação para apresentar ao 

banco. 

 

Santander 

Financia o curso a partir da quarta mensalidade. Com este financiamento você estuda 

seis anos e paga o seu curso em até 12 anos. Pode ser estendido após a conclusão 

do curso e pagamentos à vista das parcelas têm 3% de desconto. Além disso, há 

taxas exclusivas para o aluno Afya: a partir de 1,25% ao mês. Esse financiamento 

pode ser usado por calouros e veteranos.  

Informações gerais sobre o financiamento pelo Santander: 

https://www.santander.com.br/creditos-e-financiamentos/para-voce/financiamento-

graduacao-medicina 

Sicoob Vale de Aço 

Financia a graduação de Medicina em qualquer período do curso. Essa parceria 

permite financiar até 70% das mensalidades e parcelar o valor devido, ao final do 

curso, em até 60 ou 120 vezes. 

Informações gerais sobre o financiamento pelo Sicoob vale do aço 

http://afya.com.br/sicoob 

 

Bradesco 

Outro importante parceiro da Univaço é o Bradesco, que permite o financiamento do 

curso em qualquer período. A parceria proporciona ao estudante, benefícios como: 

• Financiamento de até 100% do semestre em 12 meses (aliviando as despesas 

mensais); 

• Possibilidade de renovação do crédito a cada semestre e a opção de antecipar 

pagamentos; 

• As facilidades podem ser solicitadas no ato da matrícula ou rematrícula; 

Informações gerais sobre o financiamento pelo Bradesco: 

Bradesco - Para Você | Simuladores - Universitário (banco.bradesco) 

 

Para mais informações procure uma agência dos bancos.  

 

 

 

https://www.santander.com.br/creditos-e-financiamentos/para-voce/financiamento-graduacao-medicina
https://www.santander.com.br/creditos-e-financiamentos/para-voce/financiamento-graduacao-medicina
http://afya.com.br/sicoob
https://banco.bradesco/html/classic/produtos-servicos/emprestimo-e-financiamento/encontre-seu-credito/simuladores-educacao-viagens.shtm?utm_campaign=financiamento_bradesco&utm_source=instagram&utm_medium=social


                                               
 

   

13. Tem algum desconto? 

Há um desconto referente ao adiantamento da semestralidade de 3% sobre o valor 

total. 

 

14. Cronogramas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


