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CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFG 
PROCESSO SELETIVO ESPECÍFICO ENEM 2022/1º SEMESTRE 

EDITAL Nº 001_MED_ENEM/2022_UNIFG 
 

INSTRUÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ETAPA I 
(alterado conforme errata em anexo) 

 
O Processo Seletivo Específico ENEM do Centro Universitário UniFG 2022/1º semestre será constituído de duas 
etapas. A seguir apresentam-se o descritivo da Etapa I e as orientações detalhadas para o desenvolvimento das 
atividades dessa etapa propostas no EDITAL Nº 001_MED_ENEM/2022_UNIFG do processo, publicado no site 
venhaserunifg.com.br/medicina/. 

A finalidade da Etapa I do Processo Seletivo Específico ENEM do Centro Universitário UniFG é priorizar 
candidatos que demonstrem afinidade com os valores e a missão da instituição e com a metodologia utilizada. O 
curso está baseado em metodologias ativas nas quais o aluno é o centro do processo de aprendizado e assume 
responsabilidades no gerenciamento da sua trajetória acadêmica e no desenvolvimento das competências 
necessárias para a formação de um indivíduo epistêmico. Entre estas competências necessárias estão as 
socioemocionais como a comunicação, a empatia, a solidariedade, a ética, a motivação, o raciocínio crítico-
reflexivo e o trabalho em equipe. Cada atividade da Etapa I oferece ao candidato a possibilidade de demonstrar 
o potencial de desenvolvimento de algumas destas características. A Etapa I consiste em 4 atividades que 
totalizam 20 pontos, elencadas a seguir: 

• Atividade I: Conhecimento do Curso (5 pontos) 

• Atividade II: Proficiência da língua inglesa ou espanhola (5 pontos) 

• Atividade III: Qual sua relação com a Medicina - Vídeo de 2 min.  (5 pontos) 

• Atividade IV: INSPIRALI DAY (5 pontos) 

Cada atividade dessa etapa valerá 05 (cinco) pontos, que serão somados com os pontos das provas presenciais 
da Etapa II, para compor a nota final do Processo Seletivo Específico ENEM do Centro Universitário UniFG 
2022/1º semestre. 

A instituição não se responsabiliza por problemas de ordem técnica dos computadores e rede de internet, falhas 
de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem 
a transferência dos dados durante a realização da prova objetiva de múltipla escolha e/ou no envio das respostas. 

Para realizar as atividades o candidato deverá acessar a Plataforma Digital da Etapa I pelo link 
http://inspiralion.com.br/, que será disponibilizado no site venhaserunifg.com.br/medicina/, e realizar seu cadastro.  

 
Passo a passo 

01) Entre no link http://inspiralion.com.br/ e no canto superior direito clique em “ACESSAR” e em seguida 
“NOVA CONTA”. 

02) Preencha o formulário de cadastro com seus dados pessoais, crie seu login e senha de acesso à 
plataforma, atente-se para utilizar um e-mail válido e ativo. 

03) Acesse o e-mail cadastrado e confirme sua inscrição na plataforma clicando no link; 

04) Conclua sua inscrição utilizando a chave de Inscrição – “vestibular22”   

05) Realize as atividades propostas. 
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Só serão corrigidas e computadas, as atividades realizadas pelo candidato que já houver concretizado sua 
inscrição até o dia 11/11/2021 e formalizado o pagamento até o dia 12/11/2021. 

A nota obtida nas atividades da Etapa I serão somadas à nota obtida na Etapa II do Processo Seletivo Específico 
ENEM do Centro Universitário UniFG 2022/1º semestre, conforme previsto no item 6 do Edital Nº 
001_MED_ENEM/2022_UNIFG do Centro Universitário UniFG. 

A etapa I não eliminatória, apenas classificatória, e sua realização é facultativa. 

Outras informações para a Etapa I estarão disponíveis na Plataforma Digital do Evento I. 

 

ATIVIDADE I: CONHECIMENTO DO CURSO 
Consiste na leitura do Projeto Pedagógico do Curso, das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de 
Medicina e de outras bibliografias e conteúdos propostos na plataforma, bem como no acompanhamento de 
vídeos que demonstram situações vividas pelo médico no ambiente profissional. Como avaliação do aprendizado 
nesta fase, os candidatos realizarão prova objetiva de múltipla escolha sobre os temas abordados no material de 
referência utilizados (textos e vídeos).  

A avaliação será composta por cinco questões de múltipla escolha, construídas com base na bibliografia proposta 
e objetos educacionais e de mídia disponibilizados para os participantes na Plataforma Digital da Etapa I. Cada 
acerto valerá 01 ponto e a nota máxima a ser obtida pelo participante será de 5,0 (cinco) pontos. 

A prova objetiva de múltipla escolha e os materiais de referência estarão disponíveis na Plataforma Digital da 
Etapa I com acesso pelo link http://inspiralion.com.br/, disponibilizado no site venhaserunifg.com.br/medicina/, no 
período de 02/12/2021 a 11/12/2021. 
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ATIVIDADE II: PROFICIÊNCIA DA LÍNGUA INGLESA OU ESPANHOLA:  
A proficiência da língua inglesa ou espanhola, poderá ser comprovada pelo candidato com a inscrição confirmada 
para o vestibular, por meio da entrega de uma das certificações previstas abaixo, ou através da prova de 
proficiência que será realizada pelo Centro Universitário UniFG. 
O candidato deverá comprovar seu domínio da língua inglesa através de certificação nas seguintes modalidades: 

• (FCE) First Cambridge English ou exames de Cambridge acima desse nível (CAE, CPE) 
• Test of English as a Foreign Language (TOEFL- ITP ou TOEFL IBT) dentro da validade de 2 anos;  
• Test of English for International Communication (TOEIC) - dentro da validade de 2 anos; 
• Cambridge English Business (BEC); 
• Business Language Testing Service (BULATS); 
• MICHIGAN; 
• Graduate Management Admission Test (GMAT); 
• International English Language Testing System (IELTS). 

 

O candidato deverá comprovar seu domínio da língua espanhola, através de certificação nas seguintes 
modalidades: 

• DELE - Diploma de Español Lengua Extranjera 
• CELU - Certificado de Espanhol Língua e Uso 

A entrega do certificado de proficiência poderá ser realizada no período de 02/12/2021 a 09/12/2021, via upload 
na Plataforma Digital da Etapa I pelo link http://inspiralion.com.br/. 
Não farão jus aos 5 (cinco) pontos os candidatos que não apresentarem uma das certificações previstas. 
Os candidatos que não possuírem as certificações acima descritas, poderão realizar o teste de proficiência que 
será aplicado pelo Centro Universitário UniFG. Os candidatos precisam demonstrar, nessa prova, que possuem 
proficiência entre o nível básico e o nível intermediário, B1, conforme o Commom European Framework of 
Reference for Language (CEFRL). 
IMPORTANTE: Somente serão aceitos os exames de proficiência citados anteriormente. Candidatos NÃO 
portadores desses exames deverão fazer o teste de proficiência na língua inglesa ou na língua espanhola. 

Novas datas para realização da prova de proficiência, exclusivamente online, que poderá ser realizada no dia 
10/12/2021 (sexta-feira), das 19h às 21h ou no dia 11/12/2021 (sábado), das 10h às 12hs, sendo composta por 
10 questões objetivas e 01 Redação. O candidato deverá escolher somente uma data para realizar a prova. Caso 
o candidato já tenha realizado a prova de proficiência ou realize as provas em mais de uma data, será considerada 
somente o desempenho da prova realizada na data mais recente. O candidato que realizar a prova para mais de 
uma língua estrangeira, no mesmo dia, será considerada a prova de proficiência na língua Inglesa. 

Para garantir o pleno acesso a plataforma, os candidatos deverão acessar a plataforma, no link 
http://inspiralion.com.br/ até o dia 06/12 para validar o seu acesso. Em caso de dificuldades de acesso, o 
candidato deverá comunicar pelo e-mail copeve@animaeducacao.com.br até o dia 06/12, para que seu acesso 
seja regularizado. O acesso será regularizado até o dia 08/12.  

No link específico da prova de proficiência, disponível na plataforma, o candidato deverá realizar uma simulação 
(prova de teste), onde constam questões de teste, para identificar possíveis problemas de conexão.  

É necessário que o candidato realize a prova teste até o dia 06/12 (para a prova do dia 10/12) e até o dia 08/12 
(para a prova do dia 11/12), na plataforma afim de checar sua conexão e acesso. Qualquer dificuldade deverá 
ser relatada imediatamente através do e-mail copeve@animaeducacao.com.br, até os dias 06/12 ou dia 08/12, 
dependendo da data escolhida, para que sejam sanados quaisquer problemas de acesso no dia das provas. 
As questões objetivas terão o valor de 0,25 pontos cada questão, e a Redação valerá 2,5 pontos, totalizando 5,0 
(cinco) pontos.  
O candidato deverá escolher a prova no idioma que deseja realizar, Inglês ou Espanhol. Caso ele faça as duas 
provas, será considerado apenas o aproveitamento na prova de Língua Inglesa. 

Será desclassificado do exame de proficiência o candidato que redigir a prova discursiva em idioma diferente do 
inglês ou espanhol. 

O candidato terá 30 minutos para responder as questões da prova objetiva e 90 minutos para realizar a prova de 
redação. Findo este tempo, o sistema salvará somente as questões respondidas e será finalizado. Ele deve 
responder primeiro as questões objetivas e só depois realizar a prova de redação. 

Os candidatos receberão, por e-mail, link específico para realização das provas, que será pessoal e intransferível. 

Para realização de provas online na plataforma, o candidato deverá possuir ou ter acesso a computadores com 
as seguintes configurações mínimas: 

• Processador Intel Dual Core ou compatível com o mínimo de 512MB de memória RAM e espaço disponível 

http://inspiralion.com.br/
http://inspiralion.com.br/
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em disco rígido (HD) de 1GB;  

• Placa de vídeo configurada com resolução mínima de 1024x768 pixels e 16 milhões de cores (24 bits); 

• Sistema operacional Windows 7 ou superior; 

• Navegadores Mozilla Firefox 20+ e Google Chrome 20+ (recomenda-se o uso exclusivo de um dos 
navegadores indicados); 

• Adobe Flash Player 10 ou superior; 

• Adobe Reader 9.0 ou superior; 

• Acesso à internet, com velocidade mínima de conexão de 300 kbps; 

Para realização da prova online em dispositivos como smartphone ou tablete, ainda é necessário considerar 
configurações mínimas: 

• Navegadores: Mozilla Firefox 76 + e Google Chrome 81+ 

• Conexão com a internet de no mínimo 1 MB. 

O descumprimento de qualquer das instruções supracitadas implicará a eliminação do candidato. 
Nessa atividade os candidatos que comprovarem nível de proficiência em inglês ou espanhol de básico a 
intermediário, farão jus aos 5 (cinco) pontos. 
É responsabilidade do candidato acessar o site e obter as informações dessa fase. 
 

ATIVIDADE III: QUAL SUA RELAÇÃO COM A MEDICINA - VÍDEO DE 2 MINUTOS 
Consiste na gravação de um vídeo, em que o candidato deverá discorrer em até 02 (dois) minutos sobre o 
seguinte tema: Qual é a sua causa ou seu propósito de vida, e o que a medicina tem a ver com isso? 
Os vídeos deverão ser postados no formato mp4 no período de 02/12/2021 a 11/12/2021, via upload, na 
Plataforma Digital da Etapa I, pelo link http://inspiralion.com.br que será disponibilizado no site 
venhaserunifg.com.br/medicina/. 
Os vídeos serão analisados por rubrica considerando-se os seguintes critérios:   

• Originalidade/ criatividade (Peso 10%). 
• Capacidade de Expressão/Comunicação (10%) 
• Clareza sobre os objetivos/projetos e ideias (30%)  
• Relação entre projeto do candidato com o curso de medicina e o impacto para a saúde da comunidade. 

(50%) 
A instituição não se responsabiliza por problemas de ordem técnica dos computadores e rede de internet, falhas 
de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem 
a transferência dos dados no envio do vídeo. 
Essa fase não é eliminatória e valerá 5 (cinco) pontos. 

ATIVIDADE IV: INSPIRALI DAY 
Consiste em atividade remota síncrona na qual o candidato interage com professor e outros candidatos na 
resolução de situação-problema relacionada a um aspecto clínica de baixa complexidade. O conhecimento do 
candidato sobre o tema proposto não será avaliado e, sim, sua participação ativa em cada uma das etapas 
propostas na atividade. 

O Inspirali Day será realizado no dia 09/12/2021, a partir das 19h, e contará com as seguintes etapas:  

Momento 1: Conhecendo o caso: O candidato deverá assistir a uma pequena animação de até 3 minutos que 
contará uma história, um relato de um problema de saúde de um paciente hipotético e deverá responder 3 
questões abertas (dissertativas) sobre o vídeo.  

O vídeo e as questões ficarão disponíveis na Plataforma Digital da Etapa I, pelo link http://inspiralion.com.br/ que 
será disponibilizado no site venhaserunifg.com.br/medicina/. 

Momento 02: O candidato deverá participar do INPIRALI DAY, um evento ao vivo (síncrono) com os professores 
das escolas de medicina da INSPIRALI. Em conjunto analisarão uma história e percorrerão todos os passos de 
um atendimento médico especializado. Durante o evento os candidatos deverão responder perguntas propostas 
em ferramenta digital interativa ao vivo cujo links serão divulgados durante o evento. 

O Link para a participação do evento ao vivo será disponibilizado na Plataforma Digital da Etapa I, pelo link 
http://inspiralion.com.br/ que será disponibilizado no site venhaserunifg.com.br/medicina/. 

Momento 03: Após o término do evento os alunos deverão responder o formulário de avaliação e, ainda, três 
questões sobre o caso e acerca da experiência vivenciada. 
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O Link para o formulário de avaliação do evento ao vivo será disponibilizado na no final da atividade e ficará 
disponível Plataforma Digital da Etapa I, pelo link http://inspiralion.com.br/ que será disponibilizado no site 
venhaserunifg.com.br/medicina/. 

A pontuação da ATIVIDADE INSPIRALI DAY só será obtida se o candidato participar/realizar todos os momentos.  

A instituição não se responsabiliza por problemas de ordem técnica dos computadores e rede de internet, falhas 
de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem 
a transferência dos dados durante a realização da prova objetiva de múltipla escolha e/ou no envio das respostas. 

Essa fase não é eliminatória e valerá 5 (cinco) pontos, para aqueles que participarem integralmente da atividade. 

Outras informações sobre o Processo Seletivo Específico ENEM 2022/1 constam no site 
venhaserunifg.com.br/medicina/ e podem ser obtidas pelo telefone (77) 3451-8400. 

Os horários citados neste edital se referem ao horário oficial de Brasília. 

 

 
Guanambi, 1º de outubro de 2021. 

 
Prof. Celso Peixoto Garcia 

Diretor Acadêmico 
 

  



6 

ERRATA 

INSTRUÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ETAPA I 
PROCESSO SELETIVO ESPECÍFICO ENEM 2022/1º SEMESTRE 

EDITAL Nº 001_MED_ENEM/2022_UNIFG 
 

A Reitoria do Centro Universitário UniFG torna pública a Errata às Instruções para o Desenvolvimento das 
atividades da Etapa I do Processo Seletivo Específico ENEM 2022/1º semestre de Medicina, a que se refere o 
EDITAL Nº 001_MED_ENEM/2022_UNIFG, publicado no site da instituição no dia 1º de outubro de 2021, nos 
seguintes termos: 
 
Art. 1º Altera-se os itens abaixo para alteração do seguinte item: 

ATIVIDADE III: QUAL SUA RELAÇÃO COM A MEDICINA - VÍDEO DE 2 MINUTOS 

Prorrogado o prazo para envio dos vídeos que poderão ser postados, no período de 02/12 a 11/12/2021, no formato 
mp4, via upload, na Plataforma Digital da Etapa I, pelo link http://inspiralion.com.br.  
 

Art. 2º - Todos os demais itens das instruções permanecem inalterados. 

Guanambi, 09 de dezembro de 2021. 
 

Prof. Celso Peixoto Garcia 
Diretor Acadêmico 
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