MANUAL DO CANDIDATO

FACULDADE EDUCACIONAL
ARAUCÁRIA

VESTIBULAR
2017

FACULDADE EDUCACIONAL ARAUCÁRIA
Av. Monteiro Tourinho com Rua Modesto Piccoli, – Telefone: (0xx41) 3356 8230
Bacacheri - Curitiba– Paraná

VESTIBULAR DE VERÃO 2017 - FACEAR

Caro (a) Candidato (a)!
É com grande satisfação que recebemos sua inscrição ao Vestibular de Verão 2017, da
Faculdade Educacional Araucária - FACEAR.
Este manual reúne as informações necessárias para sua orientação durante o período de
inscrição, provas e matrícula.
A FACEAR leva até você o melhor em qualidade de ensino, oportunizando as condições ideais
com vistas a uma formação integral.
Parabéns pela escolha e desejamos sucesso na caminhada que ora se inicia.
Bem-vindo a nossa Instituição.

A Direção.
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Informações Importantes:

* Procedimento para solicitação de carteirinha estudantil:
Dirigir-se a tesouraria e pagar a taxa no valor de R$ 15,00. Com o recibo em mãos, dirija-se ao setor de
divulgação para tirar a foto para a confecção da carteirinha. Prazo de 4 dias úteis para entrega.
Maiores informações podem ser obtidas através do telefone 3356-8230, no setor de Divulgação da Facear ou ainda por e-mail
vestibular@facear.edu.br.

NÃO SE ESQUEÇA
1º Prova Agendada: Dia e hora agendado pelo candidato com o setor de Divulgação. Compareça ao local
da prova 30 (trinta) minutos antes do horário definido. O atraso à prova, acarretará a sua eliminação no
Processo Seletivo.
2º Trazer: No dia da Prova você deverá trazer a carteira de identidade e comprovante de pagamento.
Lembre-se que a marcação do cartão resposta é feita com caneta esferográfica com tinta azul ou preta.
3º Ensalamento: Os candidatos serão distribuídos nas salas de acordo com a ordem alfabética de seus
nomes. Localize-se pela lista que estará afixada nos corredores da faculdade.
4º Resultados:
• Para prova agendada o resultado será divulgado em até 2 (dois) dias úteis após a realização da
prova, somente por telefone. O candidato deverá entrar em contato com a Faculdade entre as 13:00 e
21:00 (3356-8230).
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DISCIPLINAS E PROGRAMAS DAS PROVAS DO VESTIBULAR
LÍNGUA PORTUGUESA
1. Regência nominal e verbal;
2. Concordância nominal e verbal;
3. Análise e interpretação de textos;
4. Ortografia, pontuação, semântica, estilística, figuras e vícios de linguagem, elementos da comunicação
e acentuação gráfica.
5. Literatura Brasileira
6. Coesão e coerência textual
REDAÇÃO
1. Avaliação do conhecimento será por meio do texto elaborado pelo candidato.
MATEMÁTICA
1. Álgebra: Conjuntos numéricos. Funções. Progressões aritméticas e geométricas. Logaritmos. Equações
exponenciais. Equações e inequações. Análise combinatória simples. Binômio de Newton. Matriz e
Determinantes. Sistemas de equações lineares. Probabilidades. Polinômios. Equações algébricas.
2. Trigonometria Plana: Arcos e ângulos. Funções e fórmulas trigonométricas. Resoluções de triângulos.
3.
Geometria: Ponto reta e plano. Áreas das principais figuras planas. Poliedro, prisma, pirâmide,
cilindro, cone e esfera.
FÍSICA
1. Introdução à Física
2. Mecânica
3. Hidrostática
4. Física Térmica
5. Eletricidade
6. Cinemática
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REALIZAÇÃO DAS PROVAS
1º Local das provas e ensalamento:
• Local das provas: Na sede da Faculdade, à Av. Monteiro Tourinho, esquina com Rua Modesto
Piccoli - Curitiba.
• Ensalamento para prova agendada: o candidato deverá informar-se no setor de Divulgação, no dia
da prova, qual será a sua sala.
2º Provas:
Agendada:
• Data e horário: agendado com o setor de Divulgação.
3º Disciplinas:
4º
Redação – 1 (um) texto
5º
Língua Portuguesa - 05 (cinco) questões;
6º
Matemática – 05 (cinco) questões;
7º
Física – 05 (cinco) questões;
8º Material para o dia da prova:
• Cédula de Identidade;
• Comprovante de pagamento;
• Caneta esferográfica (Preta ou Azul).
Obs.: Caso o candidato tenha agendado a prova por telefone, o pagamento deverá ser realizado no dia da
prova.
9º Permanência mínima em sala no dia da prova:
• Até 45min após o início da prova, sob pena de desclassificação. (Prova Tradicional)

10º É proibido, sob pena de expulsão:
• Uso de dicionário, de régua de cálculo ou de calculadora;
• Porte de relógio-calculadora, telefone celular, sem fio ou similar;
• Consulta a gráficos, tabelas, anotações pessoais ou outras fontes;
• Tentativa ou uso de “cola” ou outros meios fraudulentos;
• Uso de vestimenta ou cabeleira para encobrir anotações ou aparelhos;
• Fumar, fazer lanche ou perturbar o silêncio;
• A comunicação entre os candidatos ou por meio de telefones ou objetos similares.
Obs: Para utilizar os banheiros o candidato deve ser conduzido pelo fiscal de corredor;

5

INFORMAÇÕES SOBRE AS PROVAS
1º Características do Vestibular:
As provas do Vestibular constituem-se num concurso público e são organizadas de tal forma que
garantam:
• Igualdade de condições de concorrência entre todos os candidatos
• Inclusão nas provas de assuntos de todo o programa de cada disciplina, valorizando a regularidade
dos estudos de ensino médio e os programas nele desenvolvidos ao longo do 1º, 2º e 3º anos;
• Objetividade de julgamento, através da elaboração e avaliação adequada das provas;
• Sigilo na elaboração, impressão e aplicação das provas;
• Segurança na correção, na classificação dos candidatos e na divulgação dos resultados.
2º Da validade do Vestibular:
O presente Vestibular de Verão 2017 tem validade somente para o 1º semestre letivo de 2017, e seus
efeitos cessam de pleno direito, com o preenchimento das vagas ou o esgotamento da lista dos
classificados.
3º Pontuação:
• Provas Objetivas – a pontuação das provas objetivas estará dividida da seguinte forma:
Língua Portuguesa – 25 (vinte e cinco) pontos
Matemática – 25 (vinte e cinco) pontos
Física – 25 (vinte e cinco) pontos
Redação - 25 (vinte e cinco) pontos
• A pontuação final do candidato será a somatória da prova objetiva e da redação, totalizando 100
(cem) pontos.
4º Desclassificação do candidato:
O candidato será penalizado com desclassificação por:
• Ausência;
• Desempenho ZERO em uma disciplina;
• Obter, na prova da redação, pontuação inferior a 5 (cinco) pontos;
• Utilização de meios ilícitos na realização da prova.
5º Critérios de desempate:
Havendo empate na pontuação final de dois ou mais candidatos ao mesmo curso faz-se o desempate
através do maior número de acertos na seguinte ordem de disciplinas: Redação, Língua Portuguesa,
Matemática, Física. Persistindo o empate concede-se ao candidato de maior idade (pela data de
nascimento), melhor ordem na classificação.
6º Classificação
São “classificados no limite de vagas” os candidatos melhor colocados e dentro do número de
vagas ofertadas em cada curso.
7º Divulgação:
• Prova agendada: o resultado será divulgado em até 2 (dois) dias úteis após a realização da prova.
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PREENCHIMENTO DA FOLHA DE RESPOSTAS
1º Caneta esferográfica preta ou azul
O preenchimento da folha de respostas é feito pelo candidato com a utilização somente de caneta
esferográfica preta ou azul.
2º Respostas
• Ler as instruções impressas na própria folha de respostas;
• Assinar no local indicado;
• Preencher as quadrículas somente após ter certeza da resposta.
Obs.: No caso do mau preenchimento das quadrículas de uma questão, a questão é automaticamente
anulada;
A folha de respostas só pode ser substituída se apresentar falha na sua impressão gráfica.
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MATRÍCULA DOS CANDIDATOS APROVADOS
1º Matrícula:
• Para os aprovados na prova agendada a matrícula poderá ser efetuada até 2 dias úteis após a
ciência do resultado;
2º Local de Matrícula:
• Ao tomar conhecimento do resultado, junte a documentação constante deste manual e compareça a
Secretaria da Faculdade, das 13h às 21h, para efetivar sua matrícula. Aos sábados o atendimento será
das 8h às 12h.
3º Documentos a serem entregues no ato da matrícula:
a) Comprovante de escolaridade:
- Para candidatos que concluíram o ensino médio, 02 fotocópias do histórico escolar; ou
- Para candidatos que concluíram o ensino médio em curso profissionalizante, 02 fotocópias do
diploma ou certificado de ensino médio (constando o histórico no verso) ou nível equivalente;
ou
- Para candidatos com curso superior concluído 02 fotocópias do diploma e 02 fotocópias do
histórico escolar.
b) Certidão de nascimento ou de casamento (02 fotocópias);
c) Cédula ou carteira de identidade (02 fotocópias);
d) 01 foto 3x4 recente;
e) CPF (01 fotocópia);
f) Comprovante de residência (01 fotocópia ou original);
ATENÇÃO!!!
Os documentos mencionados acima não deverão ser substituídos por similares. As fotocópias
deverão estar em perfeito estado e com os dados legíveis. Deverão ser apresentados no ato da
matrícula, para efeito de conferência, os documentos originais (exceto comprovante de residência);

Empresas Conveniadas:
Para descontos com empresas conveniadas, apresentar cópias do crachá funcional e contracheque,
atualizados, na tesouraria no ato da matrícula. No caso de Associações apresentar carteira de sócio com
cópia.
OBS: A relação completa de empresas conveniadas pode ser encontrada no site da Facear.
( www.facear.edu.br)
Mensalidades:
No ato da matrícula o aluno deverá efetuar o pagamento da primeira mensalidade do semestre do
curso. Não há taxa de matrícula.

4º Hipótese de perda de vagas
Sua vaga só está garantida nos prazos do edital da matrícula. O candidato classificado não tem a sua
vaga garantida indefinidamente. Ele perderá a vaga (para o classificado seguinte) por duas razões:
a) não apresentação de qualquer um dos documentos no prazo;
b) não comparecimento nos prazos e locais previstos em edital.
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5º Candidatos estrangeiros:
Dos candidatos estrangeiros, convocados para a matrícula, é exigida apresentação de comprovante
de conclusão de ensino médio ou superior, devidamente revalidado na forma da Lei.
6º Aproveitamento de disciplinas:
O candidato com disciplinas cursadas em instituição de ensino superior deverá apresentar, dentro do
prazo previsto em calendário, além dos documentos citados, o histórico escolar respectivo e os conteúdos
programáticos das disciplinas cursadas, para a obtenção de aproveitamento de estudos, através de
requerimento, se assim o desejar.
7º Vagas ociosas:
Na hipótese de vaga ociosa em qualquer curso, depois de convocados todos os candidatos para ele
classificados, a Faculdade Educacional Araucária poderá abrir edital de convocação a portadores de
diploma de curso superior, de conformidade com a legislação. Esses portadores de diploma de curso
superior podem solicitar matrícula (na vaga ociosa) sem a participação no concurso vestibular.
Já na hipótese de não ocorrer matrícula de pelo menos 70% das vagas oferecidas por curso,
no Processo Seletivo, a Faculdade reserva-se o direito de não abrir novas turmas. Neste caso, ao
candidato será oferecida re-opção de curso ou devolução da taxa de inscrição e valores pagos a título
de mensalidade.
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