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TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE PELA REALIZAÇÃO DA
PROVA DE REDAÇÃO ONLINE REFERENRE AO EDITAL Nº 002/2020 DE
PROCESSO SELETIVO PARA O SEMESTRE 01/2021 DO CENTRO UNIVERSITÁRIO
SÃO FRANCISCO DE BARREIRAS – UNIFASB

Dispõe sobre o compromisso e responsabilidade do
candidato pela autoria e realização da prova de Redação
Online para admissão nos cursos de Graduação em
Agronomia, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito,
Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e
Psicologia ministrados na modalidade presencial, do Centro
Universitário São Francisco de Barreiras – UNIFASB.

O Reitor do Centro Universitário São Francisco de Barreiras – UNIFASB, credenciado pela
portaria do MEC nº 1.576 de 10 de setembro de 2019, no uso de suas atribuições regimentais,
torna público, através deste Termo de Compromisso e Responsabilidade os critérios para a
realização da avaliação via Redação Online para ingresso no semestre 01/2021 para admissão
nos cursos de Graduação em Agronomia, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Educação
Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Psicologia ministrados na modalidade presencial.
A organização e execução do certame será de responsabilidade da Comissão Permanente de
Vestibular (COPEVE).
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DAS RESPONSABILIDADES DOS CANDIDATOS
1.1 É imprescindível que o candidato se comprometa a:
1.1.1 Fornecer informações verídicas, precisas, atuais e completas no momento em
que se inscrever;
1.1.2 Ter atenção as datas divulgadas e período de vigência do concurso de forma
que possa se organizar para acessar e realizar a prova de redação online;
1.1.3 Redigir a redação em língua portuguesa formal, se atentando ao cumprimento
do número de caracteres mínimos e máximos estipulados e exibidos na
página da prova;
1.1.4 Completar a avaliação com atenção ao limite de tempo estipulado e exibido
na página da prova;
1.1.5 Em hipótese alguma solicitar ou aceitar a ajuda de terceiros para redigir o
texto da redação;
1.1.6 Em hipótese alguma consultar quaisquer fontes externas para redigir o texto
da redação1.
DO ACESSO E PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA PROVA
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Na página da redação online haverá no texto de apoio todas as orientações condizentes para que faça a avaliação
com tranquilidade.
1
Avenida São Desidério, nº 2440, Bairro Ribeirão. Barreiras/BA - CEP:47.808-180. Cx. Postal 235
Telefone:(77) 3613-8800/8801 - Fax:(77) 3613-8824

CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO FRANCISCO DE
BARREIRAS – UNIFASB
MANTIDO PELO

INSTITUTO AVANÇADO DE ENSINO SUPERIOR DE BARREIRAS – IAESB
CNPJº: 42 752 675/0001-37

2.1 O acesso a página de redação online pode ser feito a partir de computadores ou
dispositivos móveis (celulares, tablets) com acesso à internet.
2.2 A realização da prova pode ocorrer a qualquer momento durante o período de vigência
do processo seletivo para o semestre 01/2021 sendo obrigação do candidato atentar-se às
datas divulgadas pela Centro Universitário São Francisco de Barreiras – UNIFASB para
garantir sua participação no processo seletivo.
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DAS HIPÓTESES DE DESCLASSIFICAÇÃO
3.1 Pode ser desclassificado aquele candidato que descumprir quaisquer itens descritos neste
Termo de Compromisso e Responsabilidade. Portanto, será imediatamente
desclassificado o candidato cuja avaliação:
3.1.1 Seja detectado plágio no texto da redação redigida;
3.1.2 Não tenha cumprido o número mínimo de caracteres no texto enviado;
3.1.3 Seja identificado que houve interferência de terceiros ou fontes externas para
a composição do texto entregue.
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1 O candidato autoriza a captação e armazenamento das informações fornecidas e declara
estar ciente de que em caso de ter apresentado informações inverídicos ou
inconsistentes está sujeito às sanções da legislação vigente, tanto cíveis quanto penais e
também eventuais penalidades administrativas aplicáveis.
4.2 Ao realizar a prova de redação online o candidato concorda com este Termo de
Compromisso e Responsabilidade e garante que cumprirá com idoneidade todos os
itens aqui descritos.
Barreiras/BA, 28 de outubro de 2020.

ANDRÉ HENRIQUE BERGAMO
Reitor do Centro Universitário São Francisco de Barreiras – UNIFASB
Portaria nº 05/2019/IAESB
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