EDITAL N° 20/2018
PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR – EAD

A COMISSÃO DE PROCESSOS SELETIVOS, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria n° 40, de 26 de
setembro de 2012, comunica aos interessados, por meio deste edital, que estarão abertas as inscrições ao Processo
Seletivo dos Cursos de Educação a Distância – EAD, para o segundo semestre letivo do ano 2018, que tem por objetivo
selecionar candidatos para o curso de Bacharelado em Administração e para os cursos de Graduação Tecnológica em
Processos Gerenciais e Marketing, na modalidade a distância.

1 DAS INSCRIÇÕES
1.1 É considerado apto à inscrição no Processo Seletivo dos Cursos de Educação a Distância – EAD o candidato que
tenha concluído o ensino médio ou equivalente, fato a ser comprovado no ato da matrícula;
1.2 No ato da inscrição, o candidato fará escolha de uma das modalidades disponíveis para realização da prova;
1.3 As inscrições serão realizadas, no site www.fanese.edu.br, no período compreendido entre as 18h do dia 14 de maio
de 2018 às 22h do dia 31 de julho de 2018, ou presencialmente, nos laboratórios da FANESE.
1.4 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche os requisitos
exigidos;
1.5 O candidato será isento da taxa de inscrição para o Processo Seletivo dos Cursos de Educação a Distância – EAD;
1.6 A FANESE não se responsabilizará por solicitações de inscrição, via internet, não recebidas por motivo de ordem
técnica, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como por outros fatores de
ordem técnicas que impossibilitem a transferência de dados;
1.7 O candidato com deficiências deverá, obrigatoriamente, requerer à Comissão do Processo Seletivo dos Cursos de
Educação a Distância – EAD 2018.2, no período de inscrição, os recursos necessários à realização da prova.
1.7.1 A ausência da solicitação, no prazo previsto no item 1.7, desobriga a FANESE de qualquer atendimento especial ou
diferenciado.
1.8 As inscrições, mesmo deferidas e regularizadas, têm caráter condicional, podendo ser canceladas a qualquer tempo,
desde que verificadas falsificações ou inexatidões nas informações prestadas pelo candidato.

2 DAS VAGAS, TURNOS E MENSALIDADES
CURSOS
Bacharelado em Administração
Tecnológico em Marketing
Tecnológico em Processos Gerenciais

VAGAS
500
500
500

MENSALIDADE
R$ 250,00
R$ 205,00
R$ 205,00

* O valor das mensalidades para cada um dos cursos acima terá um bônus de R$ 15,00 (quinze reais), caso
o pagamento seja efetuado até o dia do vencimento.

3 DAS PROVAS
3.1 No ato da inscrição, o candidato deverá escolher a modalidade de realização da prova disponível, conforme descrição
abaixo:
a)
b)
c)

Prova agendada – de segunda a sexta, das 09h às 18h, conforme datas de agendamento disponíveis;
Prova on-line – disponível para agendamento a partir do dia 04/06/2018;
Nota do ENEM

3.2 As provas referentes ao Processo Seletivo dos Cursos de Educação a Distância – EAD serão constituídas por
questões objetivas de múltipla escolha, distribuídas conforme quadro que segue:
PROVAS
Ciências Humanas e suas Tecnologias
Ciências da Natureza e suas Tecnologias
Linguagem Códigos e suas Tecnologias
Matemática e suas Tecnologias
Redação (texto dissertativo argumentativo)

NÚMERO DE QUESTÕES
10
10
15
15
1

3.3 O candidato que zerar a prova de Redação ou que não atingir uma pontuação mínima de 50% das questões de
múltipla escolha será desclassificado.
3.4 O candidato terá disponível 3 horas para a realização da prova agendada. Para o candidato da prova on-line, o tempo
será de até 3min para cada questão e 40min para a redação.
3.5.1 A redação deverá conter um mínimo de 15 linhas e um máximo de 30 linhas.
3.5 Durante a realização da prova, não será permitida a comunicação entre os candidatos, nem a utilização de qualquer
material de consulta.
3.6 No dia de realização da prova presencial, o candidato deverá apresentar a carteira de identidade ou documento oficial
com foto.

4 DO RESULTADO
4.1 O resultado do processo seletivo será divulgado em até 5 (cinco) dias úteis após a realização da prova (presencial ou
online), sendo válido para matrícula nos cursos oferecidos no período letivo 2018.2, conforme oferta de vagas.
4.2 A FANESE poderá utilizar o e-mail e/ou telefone informado pelos candidatos, no ato da inscrição, para repassar-lhes
notícias sobre o processo seletivo.

5 DA MATRÍCULA
5.1 Os candidatos aprovados no Processo Seletivo para Cursos EAD deverão realizar a matrícula no prazo de até 7(sete)
dias a partir do resultado do processo seletivo, conforme cronograma abaixo, e esta ficará condicionada ao preenchimento
total das vagas ofertadas para cada um destes cursos.

DATA
EVENTO
14/05/18
Início das inscrições para o Processo Seletivo
31/07/18
Término das inscrições
14/05 a 03/08/18
Provas
Até 5 dias úteis
Resultado do Processo Seletivo
Até 7 dias a partir da Matrícula dos candidatos aprovados no Processo Seletivo
data do resultado
06/08/2018
Início das aulas

LOCAL
Campus Santo Antônio e Site FANESE
Campus Santo Antônio e Site FANESE
Campus Santo Antônio e Site FANESE
Site FANESE / Telefone
Campus Santo Antônio ou Site FANESE
Campus Santo Antônio

5.2 Mesmo para o aluno já matriculado, antes do início das aulas, se a turma do curso pretendido não for preenchida com
um mínimo de 50 alunos, poderá ocorrer a transferência para outro curso ou devolvido o valor integral da matrícula.
5.3 Documentações exigidas para matrícula:
a) Duas cópias autenticadas dos documentos pessoais: RG (não será aceita a carteira de habilitação), CPF, Título
de Eleitor, Certidão de Nascimento ou Casamento e Reservista (masculino);
b) Uma cópia do comprovante de residência;
c) Uma cópia autenticada do histórico do Ensino Médio;
d) Três fotos 3x4.
OBS: Caso o candidato seja menor de 18 (dezoito) anos, deverá encaminhar, também, a documentação do
responsável financeiro.

6 DO CONTEÚDO DAS PROVAS
6.1 Linguagens, códigos e suas tecnologias, abrangendo o conteúdo de Língua Portuguesa (Gramática e
Interpretação de Texto), Língua Estrangeira Moderna, Literatura, Artes, Educação Física e Tecnologias da
Informação.
6.2 Matemática e suas tecnologias.
6.3 Ciências da Natureza e suas tecnologias, abrangendo os conteúdos de Química, Física e Biologia.
6.4 Ciências Humanas e suas tecnologias, abrangendo os conteúdos de Geografia, História, Filosofia, Sociologia e
conhecimentos gerais.

7 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1 Será desclassificado o candidato que fizer uso de meios ilícitos durante o Processo Seletivo.
7.2 Os cursos ofertados para o Processo Seletivo EAD/FANESE 2018.2, foram autorizados de forma provisória através
da Portaria MEC nº 370 de 20 de abril de 2018.
7.3 O candidato, também, poderá ingressar utilizando a nota do ENEM, Transferência Externa e Portador de Diploma.
7.4 Os casos omissos serão resolvidos pelo Coordenador Geral.

FANESE, 07 de maio de 2018.

Prof. José Albérico Gonçalves Ferreira
Coordenador Geral

