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SANTANA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR – EIRELI 

Centro Universitário LS - UNILS – Processo Seletivo para ingresso no  

1º semestre 2023 por meio do ENEM, Vestibular, Portador de Diploma e Transferência  

Edital nº 01/2023, de 14 de outubro de 2022  

 

1. DO PROCESSO SELETIVO E FORMAS DE INGRESSO 

1.1 Poderão inscrever-se para o Primeiro Processo Seletivo de 2023 os candidatos que 

tenham concluído ou que venham a concluir o Ensino Médio (2º grau ou equivalente) 

até a data final estabelecida para as matrículas dos classificados conforme vagas 

descritas nas tabelas 2.1 e 2.2, portadores de diploma de curso superior, e/ou 

transferência externa, de acordo com a tabela 2.3 de oferta de vagas remanescentes. 

1.2 Todo candidato deve estar ciente de que, caso não consiga comprovar, até a época da 

matrícula a conclusão do Ensino Médio (2º grau ou equivalente), por meio da 

apresentação de todos os documentos exigidos no subitem 6.1 deste Edital, será 

desclassificado automaticamente sem direito a qualquer reclamação ou recurso.  

1.3 O processo seletivo em questão destina-se ao provimento de vagas para o primeiro 

semestre letivo de 2022, nos cursos de graduação, conforme quadro de vagas do item 

2.1 e 2.2. Os cursos serão oferecidos em regime semestral e presencial podendo 

conforme legislação vigente (art.º 01 da Portaria 4.059, de 10 de dezembro de 2004), 

possuir até 40% da carga horária em disciplinas ofertadas na modalidade semi-

presencial, a distância, integral ou  parcial. 

1.4 Os cursos descritos no item 2.1 serão ministrados na sede do Centro Universitário LS 

- UNILS, situada no Setor D Sul Área para Comércio, Lote 05 – Taguatinga Sul - 

Brasília-DF- Cep.: 72020-111 – Tel.: 3352-2294. 

1.5 Os cursos descritos no item 2.2 serão ministrados no Campus do Centro 

Universitário LS - UNILS, situado na QNM 12 Via NM 12/14 Lote 1, Ceilândia Norte -  

Brasília -DF  - CEP: 72.210-121 – Tel.: (61) 3256-6112 

1.6 O processo seletivo em questão trata do ingresso de estudantes para as vagas 

autorizadas por meio da nota obtida pelo ENEM e por meio do vestibular agendado. 

20% das vagas serão destinadas aos estudantes que queiram ingressar por meio da nota 

obtida no ENEM. Caso não preenchidas serão automaticamente destinadas ao processo 

seletivo via vestibular. 

1.7 Poderão participar do processo seletivo por meio da modalidade ENEM o candidato 

que tenha realizado qualquer edição da prova, que tenha obtido nota superior a 250 

pontos e sua redação tenha nota maior que zero. Caso opte por esta forma de ingresso, o 

candidato deverá comparecer a Central de Matrícula para realizar sua matricula a partir 

do dia 01 de novembro com toda a documentação exigida no item 5 além do Boletim de 

Desempenho, que pode ser obtido no site do MEC.  
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1.8 Além da modalidade descrita no item 1.6 serão disponibilizadas vagas para ingresso 

via vestibular agendado para os cursos de graduação oferecidos pelo Centro 

Universitário LS - UNILS. Nesta forma de ingresso o candidato irá realizar prova 

discursiva de Redação em Língua Portuguesa.  

1.9 Os candidatos que queiram ingressar por meio de transferência externa, precisam 

comprovar vínculo acadêmico no semestre vigente com a Instituição de Ensino Superior 

de origem, mediante declaração de regularidade acadêmica, bem como histórico escolar 

e programas das disciplinas cursadas/aprovadas, os quais farão parte do processo de 

análise de aproveitamento de estudos para a vaga/curso pretendido.  

 

2. DOS CURSOS E VAGAS 

2.1 Descrições dos cursos e vagas para 1º semestre de 2023, oferecidos na Sede: 

 

Cursos 

ENEM VESTIBULAR 

Total 

de 

Vagas 

Portaria de 

Reconhecimento/Autorização 
Nº de Vagas Nº de Vagas 

Matutino Noturno Matutino Noturno 

Administração 

(Bacharelado) 
16 16 64 64 160 

Portaria nº 502, de 22 de dezembro 

de 2011, DOU nº 247, 26/12/2011 

seção: 1, pag.: 19. 

Biomedicina 

(Bacharelado) 
15 15 60 60 150 

Portaria nº 116, de 20 de fevereiro 

de 2018, DOU nº 36, 02/02/2018 

seção: 1, pag.: 17. 

Ciências Contábeis 

(Bacharelado) 
20 20 80 80 200 

Portaria nº 1028, de 29 de setembro 

de 2017, DOU nº 190, 03/10/2017 

seção: 1, pag.: 20. 

Direito (Bacharelado) 15 15 60 60 150 
Portaria nº 700, de 18 outubro de 

2018, DOU nº 203, 22/10/2018, 

seção:1, pag.: 38. 

Enfermagem 

(Bacharelado) 
30 30 120 120 300 

Portaria de Renovação de 

Reconhecimento nº 110, de 04 de 

fevereiro de 2021- DOU 5/2/2021, 

Edição 25, Seção 1, Páginas 95/136.. 

Estética e Cosmética  

(Tecnológico) 
8 8 32 32 80 

Portaria nº 226, de 29 de março de 

2018, DOU nº 62, 02/03/2018 seção 

1, pag.: 18. 

Farmácia (Bacharelado) 30 30 120 120 300 

Portaria de Renovação de 

Reconhecimento nº 110, de 04 de 

fevereiro de 2021- DOU 5/2/2021, 

Edição 25, Seção 1, Páginas 95/136. 

Fisioterapia 

(Bacharelado) 
15 15 60 60 150 

Portaria nº 196, de 22 de março de 

2018, DOU nº 46, 08/03/2018, 

seção: 1, pag.: 21. 

Gestão Comercial 

(Tecnológico) 
16 16 64 64 160 

Portaria nº 216, de 13 de maio de 

2019, DOU nº 91, de 14/05/2019, 

seção: 1, pág.: 16-17. 
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Gestão de Recursos 

Humanos (Tecnológico) 
16 16 64 64 160 

Portaria nº 216, de 13 de maio de 

2019, DOU nº 91, de 14/05/2019, 

seção: 1, pág.: 16-17. 

Gestão Financeira 

(Tecnológico) 

20 20 80 80 200 
Portaria nº 433, de 30 de julho de 

2014, DOU nº 146, 01/08/2014 

seção: 1, pag.: 29. 

Gestão Hospitalar 

(Tecnológico) 
15 15 60 60 150 

Portaria nº 821, de 30 de dezembro 

de 2014, DOU de 02/01/2015 seção: 

Extra, pag.: 29 e 32. 

Gestão Pública 

(Tecnológico) 
16 16 64 64 160 

Portaria nº 216, de 13 de maio de 

2019, DOU nº 91, de 14/05/2019, 

seção: 1, pág.: 16-17. 

Nutrição (Bacharelado) 20 20 80 80 200 
Portaria nº 563, de 27 de setembro 

de 2016, DOU nº 187, 28/09/2016 

seção: 1, pag.: 54. 

Radiologia (Tecnológico) 20 20 80 80 200 
Portaria nº 135, de 01 de março de 

2018 – DOU nº 42, 02/03/2018 

seção: 1, pag.: 37. 

SUBTOTAL 272 272 1088 1088 2720  

 

2.2 Descrições dos cursos e vagas para 1º semestre de 2023 oferecidos no Campus de 

Ceilândia 

 

Cursos 

ENEM VESTIBULAR 

Total 

de 

Vagas 

Portaria de 

Reconhecimento/Autoriza

ção 

Nº de Vagas Nº de Vagas 

Matutin

o 
Noturno 

Matutin

o 

Noturn

o 

Direito (Bacharelado) 15 15 60 60 150 
Portaria nº 700, de 19 setembro de 

2018, DOU nº 203, 22/10/2018, 

seção:1, pag.: 38. 

Educação Física 

(Bacharelado) 
10 10 40 40 100 

Portaria nº 226, de 29 de março de 

2018, DOU nº 62, 02/03/2018, 

seção 1, pag.: 18. 

Enfermagem(Bacharela

do)  
15 15 60 60 150 

Portaria n° 79, de 01 de abril de 

2020, Publicada no D.O.U. de 

02/04/2020, seção 1 pag 39. 

SUBTOTAL 40 40 160 160 400 
 

 
*Mudança de endereço conforme a Portaria Normativa Mec - Número 23, de 21 de dezembro de 2018, art. 45, inciso I.  

 

2.3 Descrições dos cursos e vagas remanescentes para 1º semestre de 2023 oferecidos 

no Campus de Ceilândia/Taguatinga –DF.  

 

 



    
 

 

 

UNILS.EDU.BR                                 CÂMPUS TAGUATINGA                                   61 3352 2294  

BRASÍLIA, DF                                   CÂMPUS CEILÂNDIA 

 

Cursos 

VAGAS REMANESCENTES PARA INGRESSO DE 

PORTADORES DE DIPLOMAS E TRANSFERÊNCIA 

EXTERNA  

Nº de Vagas 

Matutino Noturno 

Administração (Bacharelado) 50 50 

Biomedicina (Bacharelado) 10 10 

Ciências Contábeis (Bacharelado) 50 50 

Direito (Bacharelado) 50 50 

Enfermagem (Bacharelado) 100 100 

Estética e Cosmética  (Tecnológico) 20 20 

Farmácia (Bacharelado) 100 100 

Fisioterapia (Bacharelado) 20 20 

Gestão Comercial (Tecnológico) 50 50 

Gestão de Recursos Humanos (Tecnológico) 50 50 

Gestão Financeira (Tecnológico) 50 50 

Gestão Hospitalar (Tecnológico) 50 50 

Gestão Pública (Tecnológico) 50 50 

Nutrição (Bacharelado) 50 50 

Radiologia (Tecnológico) 50 50 

Direito (Bacharelado) 50 50 

Educação Física (Bacharelado) 50 50 

Enfermagem(Bacharelado)  50 50  

TOTAL 
900 900 

 

2.4 do Centro Universitário LS - UNILS se reserva ao direito de não abrir turma para 

quaisquer dos cursos previstos neste Edital caso não seja composto de no mínimo 30 

alunos com matrícula confirmada, podendo neste caso, optar por outro em que haja 

vagas disponíveis ou requerer a devolução das quantias pagas, nos termos deste edital. 

2.5 Quando o número de alunos matriculados não atingir o mínimo previsto para 

viabilidade das turmas, o aluno poderá ser incluído em vagas remanescentes, sendo 

alocados em turmas mais avançadas, ciente que todas as disciplinas previstas na matriz 

curricular deverão ser cursadas para a integralização do curso. 

2.6 Quando não ocorrer a formação da turma e o aluno não manifestar interesse em 

outros cursos, deverá o aluno solicitar o cancelamento da matrícula.  

 

 

3. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO E DIA DA PROVA 

3.0 O período de inscrição para o para o processo seletivo modalidade vestibular 

agendado será entre os dias 30/10/2022 a 10/04/2023 e deverá ser feita no site do 
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Centro Universitário LS - UNILS  (www.unils.edu.br) ou na Sede da Instituição ou no  

Campus de Ceilândia, no horário de 09h às 18h. 

3.1 A aplicação da prova ocorrerá dos dias 30/11/2022 e término no dia 11/04/2022, 

de segunda a sexta-feira, durante o horário de expediente,  sede do Centro Universitário 

LS - UNILS ou no Campus de Ceilândia.  

3.2 Não será cobrada taxa de inscrição. 

3.3 Para o candidato que optar realizar a prova presencialmente, deverá no dia 

comparecer com 10 minutos de antecedência, munido de documento de identificação 

com foto, comprovante de inscrição e caneta esferográfica azul ou preta. 

3.4 O candidato deverá desenvolver um texto do tipo dissertativo argumentativo, 

conforme as instruções que se encontram na orientação dada. A prova de redação 

deverá ser elaborada com um mínimo de 25 (vinte e cinco) linhas e, no máximo 30 

(trinta) linhas, com base na escolha de um dos temas sugeridos na prova. 

3.5 Será avaliada a capacidade do candidato de selecionar os melhores elementos e/ou 

argumentos, no sentido de defender um ponto de vista a partir da situação-problema 

proposta. Aspectos da língua escrita, da norma culta e da coesão e coerência textual, 

também serão objetos de avaliação. A prova de redação do candidato será anulada se o 

mesmo não obedecer às instruções dadas ou às orientações constantes da Prova. 

3.6 A avaliação terá duração de até 2 (duas) horas e o candidato deverá permanecer no 

mínimo 30 (trinta) minutos.  

3.7  Para realização da prova, o candidato deve portar  apenas caneta esferográfica azul 
ou preta. 
3.8 O candidato que necessite de atendimento especial diferenciado para realização da 

avaliação, deverá informar no ato da inscrição. No caso da não indicação, o Centro 

Universitário UNILS reserva-se ao direito de não atender as condições especiais.   

4. DA CLASSIFICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

4.1 Os candidatos serão classificados por curso e turno, de acordo com o seu 

desempenho na prova e com o número de vagas oferecidas. 

4.2 Será eliminado o candidato que não comparecer a prova, tirar nota menor que cinco 

na prova de Redação ou utilizar meio fraudulento. 

4.3 O critério de desempate entre candidatos com a mesma classificação, será por meio 

da maior idade de acordo com carteira de identidade apresentada. 

4.4 O resultado do vestibular será divulgado após realização da prova, no prazo de seis 

horas, na sede da UNILS ou no Campus de Ceilândia, via e-mail, ligação ou pelo site: 

www.ls.edu.br. 

4.5 Considerando a natureza do Processo Seletivo, não são concedidas possibilidades de 

revisão não cabendo, portanto, qualquer espécie de recurso.  

5. DO REGULAMENTO DE MATRÍCULA 

http://www.unils.edu.br/
http://www.ls.edu.br/
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5.1 As matrículas destinadas a candidatos ingressantes por meio da modalidade ENEM, 

em conformidade com este Edital, serão realizadas, a partir do dia 30 de outubro de 

2022 a 15 de abril de 2023, na Central de Matrículas  do Centro Universitário LS -  

UNILS, de segunda a sexta feira das 09h às 18h. 

5.2 As vagas destinadas ao ENEM, serão preenchidas por ordem de matrícula, devendo o 

candidato ficar atento ao limite de vagas destinadas a esta modalidade.  

5.3 As matrículas para os candidatos classificados e selecionados no processo seletivo, 

em conformidade com este Edital, serão realizadas a partir do dia 01/11/2022, online e 

na Central de Matrícula do Centro Universitário LS - UNILS, de segunda a sexta feira das 

09h às 18h. 

5.4 A matrícula se dará de forma imediata, após a divulgação do resultado do Processo 

Seletivo.  

5.5 O candidato deverá comparecer na Central de Matrícula com os seguintes 

documentos originais para a confirmação da matrícula: 

a) Histórico Escolar do Ensino Médio;  

b) Certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente, registrado no órgão 

competente;  

c) Certidão de nascimento ou casamento;  

d) Documento de identidade (Obs: se o(a) candidato(a) for casado(a), deve 

apresentar o documento de identidade com o nome alterado, caso se aplique);  

e) CPF;  

f) Título de eleitor;  

g) Declaração de quitação eleitoral, que poderá ser obtida no site: www.tse.gov.br;  

h) Certificado de reservista ou prova de estar em dia com as obrigações do Serviço 

Militar (no caso de candidato masculino);  

i) Comprovante de residência;  

j) foto do candidato (equivalente a 3x4).  

5.6 Não serão aceitos históricos e certificados de conclusão do Ensino Médio sem 

autorização/reconhecimento da escola de conclusão do mesmo, documento rasurado, 

faltando informações, cópias/digitalizações ilegíveis e sem assinatura do diretor e 

secretário escolar;  

5.7 No caso do candidato classificado que não possuir ainda o Certificado de Conclusão 

do Ensino Médio, a matrícula será realizada mediante a apresentação de Declaração de 

Matrícula com previsão de término do Ensino Médio, devendo apresentar o documento 

definitivo até o início das aulas. Caso contrário, a matrícula será cancelada; 

5.8 De acordo com parágrafo 1º do artigo 4º do Decreto Federal 68.908 de 13 de julho 

de 1971, é condição indispensável para matrícula à exibição de prova de escolarização 

http://www.tse.gov.br/
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em nível de Ensino Médio, anulando-se a classificação dos candidatos que não 

apresentarem comprovante no momento da matrícula. 

5.9 Para candidatos estrangeiros, os seguintes documentos são requeridos para a 

matrícula: 

a) Certidão de nascimento ou casamento, vertida ao português por tradutor 

juramentado;  

b) Passaporte com visto de estudante ou permanente;  

c) Registro Nacional de Estrangeiro;  

d) CPF;  

e) Histórico e certificado de conclusão do Ensino Médio, vertido ao português por 

tradutor juramentado;  

f) Comprovante de residência no Brasil;  

g) foto do candidato (equivalente a 3x4).  

5.10 A matrícula somente será efetivada mediante:  

a) Apresentação de todos os documentos relacionados nos itens anteriores;  

b) A assinatura do contrato de prestação de serviços educacionais e requerimento de 

matrícula pelo candidato ou por seu representante legal, no caso de menor de 18 anos. O 

comparecimento do representante legal é obrigatório em caso de candidato menor de 

18 anos;  

c) O pagamento da primeira parcela do semestre letivo.  

5.11 Será considerado aluno matriculado, conforme contrato de prestação de serviços 

educacionais, aquele que apresentar toda documentação exigida no item 5 deste Edital, 

estiver com contrato assinado no ato da matrícula e que tenha efetuado o pagamento da 

primeira parcela da semestralidade.  

5.12 No caso de renovação de matrícula para os semestres seguintes seguem regras 

especificas, podendo ser o contrato de prestação de serviço prorrogado por meio 

eletrônico ou assinatura de novo contrato desde que respeitadas às condições e 

calendários institucionais e que esteja devidamente adequada à lei 9.870/99. 

6. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

6.1 Os beneficiados aqui regulamentados, automaticamente aceitam conceder seus 

direitos de uso de imagem, depoimentos e voz para o Centro Universitário LS - UNILS ou 

empresas Associadas ou Coligadas, para fins comerciais e institucionais.   

6.2 Ao Centro Universitário LS - UNILS se reserva o direito de suspender esta promoção 

ou de alterar as condições estabelecidas neste Regulamento, a qualquer tempo e sem 

necessidade de consulta ou de aviso prévio a quem quer que seja.   

6.3 A observância deste Regulamento não desobriga o candidato do atendimento às 

normas do Centro Universitário LS - UNILS, especialmente às do Edital do Processo 

Seletivo 1º/2023, do Estatuto e do Regimento Geral.   
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6.4 As dúvidas e os casos omissos não previstos neste Edital de Processo Seletivo 

1º/2023 e no regulamento de matrícula, serão resolvidas pela Comissão Organizadora 

do Processo Seletivo 1/2023. 

  

 

Brasília - DF, 14 de outubro de 2022.   

 
Prof. Luiz Antônio de França 

Diretor Executivo 

 

 

 

 

 

 

  


