EDITAL N° 016/2018
PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR AGENDADO
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, as normas e procedimentos do Processo Seletivo
Vestibular Agendado 2018, primeiro semestre letivo da FANESE, para cursos de Bacharelado em Arquitetura,
Administração, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Civil e Engenharia de Produção e para os cursos de Graduação
Tecnológica em Processos Gerenciais, Marketing, Logística, Gestão de Recursos Humanos, Sistemas para Internet,
Redes de Computadores e Gestão da Tecnologia da Informação, todos na modalidade presencial.

1 DAS INSCRIÇÕES
1.1 As inscrições serão realizadas via internet, através do site www.fanese.edu.br, no período compreendido entre as 22h
do dia 16 de abril de 2018 e 22h do dia 31 de julho de 2018.
I. O candidato deverá se cadastrar no site da FANESE e marcar o agendamento da prova, observando o que está
disposto neste Edital;
II. O candidato poderá se cadastrar na Secretaria Geral da FANESE, situada na Travessa Sargento Duque, n° 85,
Bairro Industrial, Aracaju-Sergipe-Brasil e marcar o agendamento da prova, observando o que está disposto neste Edital;
III. O valor da taxa de inscrição é R$ 20,00 (vinte reais), sendo agentes arrecadadores as redes bancárias e a
tesouraria da FANESE;
1.2 O candidato fará as provas no Campus da FANESE, localizado Travessa Sargento Duque, n° 85, Bairro Industrial,
Aracaju-Sergipe-Brasil.
1.3 As informações contidas no formulário eletrônico de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato.
1.4 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.
1.5 O candidato portador de necessidades especiais, deverá comunicar à instituição, antes de fazer a inscrição, para que
sejam providenciadas as condições estruturais para a realização do processo seletivo.
1.6 A efetivação da inscrição fica condicionada à confirmação do recolhimento da taxa de inscrição junto à rede bancária
ou à tesouraria da FANESE.

2 DA DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS, TURNOS E MENSALIDADES
CURSOS
Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo
Bacharelado em Administração
Bacharelado em Ciências Contábeis
Bacharelado em Direito
Bacharelado em Engenharia de Produção
Bacharelado em Engenharia Civil
Tecnológico em Logística
Tecnológico em Marketing
Tecnológico em Processos Gerenciais
Tecnológico em Gestão de Recursos Humanos
Tecnológico em Sistemas para Internet
Tecnológico em Gestão da Tecnologia da Informação
Tecnológico em Redes de Computadores

MANHÃ
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

VAGAS
TARDE NOITE
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

TOTAL
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

MENSALIDADES
DIURNO
NOTURNO
R$ 740,00
R$ 520,00
R$ 520,00
R$ 850,00
R$ 740,00
R$ 740,00
R$ 740,00
R$ 415,00
R$ 415,00
R$ 415,00
R$ 520,00
R$ 520,00
R$ 520,00

R$ 770,00
R$ 540,00
R$ 540,00
R$ 920,00
R$ 770,00
R$ 770,00
R$ 415,00
R$ 415,00
R$ 415,00
R$ 415,00
R$ 520,00
R$ 520,00
R$ 520,00

3 DAS PROVAS
3.1 Com exceção da Redação, que consta de uma dissertação sobre um tema apresentado por ocasião do exame, as
provas escritas serão constituídas, quantitativamente, de 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

NÚMERO DE QUESTÕES
06
06
10
08
-

3.2 O candidato poderá agendar a prova para ser efetuada na segunda-feira, ou na quarta-feira ou, ainda, na sexta-feira,
em um dos seguintes horários: 9h ás 11h; 15h às 17h; 19h as 21h.
3.3 O candidato que zerar a prova de Redação ou que não atingir uma pontuação mínima de 20% das questões será
desclassificado.

4 DAS INSCRIÇÕES
4.1 Cronograma Geral:
DATA
16/04/18
31/07/18
De acordo com o
agendamento
72h após a
realização da prova
06/08/2018

EVENTO
Início das inscrições para o Processo Seletivo
Término das inscrições

LOCAL
CAMPUS: SANTO ANTONIO E SITES
CAMPUS: SANTO ANTONIO E SITES

Provas Escritas

CAMPUS: SANTO ANTONIO

Resultado

CAMPUS: SANTO ANTONIO

Início das aulas

CAMPUS: SANTO ANTONIO

5 RESULTADO
5.1 O resultado ocorre semanalmente, 72 horas após a realização da prova.

6 MATRÍCULA
6.1 A matrícula será realizada em até 05 dias úteis após o resultado.
6.2 O candidato que não realizar a matrícula no prazo estabelecido perderá a vaga.

7 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1 A desistência do aluno para a realização do vestibular ou para frequentar o curso, caso aprovado, não obriga a
FANESE restituir o valor pago no ato da inscrição, excetuando o caso previsto neste edital.
7.2 As inscrições encerram-se em 31/07/2018 com a realização das provas escritas, de acordo com o agendamento do
candidato.
7.3 Poderão inscrever-se candidatos que tenham concluído, até o final do segundo semestre letivo de 2017, o Ensino
Médio.
7.4 A oferta dos cursos só será efetivada, caso haja o preenchimento total das vagas ofertadas para cada um destes
cursos. O não preenchimento das vagas em qualquer um dos cursos citados obrigará a instituição a transferir os
candidatos aprovados para outro curso, ou a devolver a taxa de inscrição, mediante comprovante de pagamento, até o
dia 31 de julho de 2018.
7.5 Caso, no decorrer do período de integralização do curso, exista alguma disciplina com matrícula igual ou inferior a 12
alunos no turno matutino, a instituição não oferecerá essa disciplina nesse turno, transferindo os alunos para outro turno.
7.6 A FANESE poderá utilizar os dados, por e-mail, por telefone ou pelo portal da faculdade, para informar notícias sobre
o processo seletivo.
7.7 No dia de realização da prova, o candidato deverá apresentar a carteira de identidade ou equivalente, além do
comprovante de pagamento da taxa de inscrição.
7.8 A matrícula ocorrerá em até 05 dias úteis após o resultado do processo.
7.9 Mesmo o aluno já matriculado, antes do início das aulas, se a turma do curso pretendido não for preenchida, o aluno
será transferido para outro curso ou devolvido o valor integral da matrícula.
7.10 O candidato portador de necessidades especiais deverá, obrigatoriamente, procurar a Comissão do Processo
Seletivo 2018.2, no período de 28 de maio a 08 de junho de 2018, para que seja examinada a possibilidade de atendimento
especial.
7.11 Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente da Comissão do Processo Seletivo 2018.2.

8 DOS CONTEÚDOS
8.1 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.
8.2 Matemática e suas tecnologias.
8.3 Ciências da Natureza e suas tecnologias, abrangendo os conteúdos de Química, Física e Biologia.
8.4 Ciências Humanas e suas tecnologias, abrangendo os conteúdos de Geografia, História, Filosofia, Sociologia e
conhecimentos gerais.
FANESE, 20 de abril de 2018
Prof. José Albérico Gonçalves Ferreira
Presidente da Comissão do Processo Seletivo 2018.2 FANESE
Coordenador Acadêmico

