CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST-UNIFACVEST
Edital do Processo Seletivo 2019/2º Semestre
O Magnífico Reitor do Centro Universitário FACVEST-UNIFACVEST, credenciado pela Portaria MEC
1.161, de 13/10/2016, no uso de suas atribuições, TORNA PÚBLICO que no período de 02 de abril a 26 de
junho de 2019 estarão abertas as inscrições para o vestibular 2019-2, segundo semestre, nos locais e
horários expressos neste edital, para acesso aos cursos:

NOME DO CURSO

GRAU

MODALIDADE

VAGAS POR TEMPO DE INTEGRALIZAÇÃO
CURSO
(EM ANOS)

ACUPUNTURA
ESTÉTICA E COSMETOLOGIA
PARAMEDICINA
PRODUÇÃO DE CERVEJA
QUIROPRAXIA
ADMINISTRAÇÃO

Tecnólogo
Tecnólogo
Tecnólogo
Tecnólogo
Tecnólogo
Bacharelado

PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL
PRESENCIAL

40
40
40
40
40
40

2,5
2,5
3
2
3
4

ARQUITETURA E URBANISMO

Bacharelado

PRESENCIAL

40

5

BIOMEDICINA

Bacharelado

PRESENCIAL

40

4

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Bacharelado

PRESENCIAL

40

4

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Bacharelado

PRESENCIAL

40

4

DIREITO

Bacharelado

PRESENCIAL

40

5

EDUCAÇÃO FÍSICA

Licenciatura

PRESENCIAL

40

4

ENFERMAGEM

Bacharelado

PRESENCIAL

40

5

ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA Bacharelado

PRESENCIAL

40

5

ENGENHARIA CIVIL

Bacharelado

PRESENCIAL

40

5

ENGENHARIA DE ALIMENTOS

Bacharelado

PRESENCIAL

40

5

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

Bacharelado

PRESENCIAL

40

5

ENGENHARIA ELÉTRICA

Bacharelado

PRESENCIAL

40

5

ENGENHARIA MECÂNICA

Bacharelado

PRESENCIAL

40

5

ENGENHARIA QUÍMICA

Bacharelado

PRESENCIAL

40

5

FARMÁCIA

Bacharelado

PRESENCIAL

40

5

FISIOTERAPIA

Bacharelado

PRESENCIAL

40

5

GASTRONOMIA

Tecnólogo

PRESENCIAL

40

2,5

JORNALISMO

Bacharelado

PRESENCIAL

40

4

MEDICINA VETERINÁRIA

Bacharelado

PRESENCIAL

40

5

NUTRIÇÃO

Bacharelado

PRESENCIAL

40

4

ODONTOLOGIA

Bacharelado

PRESENCIAL

40

5

PSICOLOGIA

Bacharelado

PRESENCIAL

40

5

RADIOLOGIA

Tecnólogo

PRESENCIAL

40

3,5

A realização da prova do Processo Seletivo pelo Vestibular será no dia 30/06/2019, domingo, no
período das 14 horas às 17 horas.
O processo seletivo constará de apenas uma fase, havendo obrigatoriedade de uma redação com
15 a 20 linhas sobre tema indicado, sendo a mesma eliminatória e classificatória.
A divulgação dos resultados será feita no dia 03/07/2019, às 14 horas, no mesmo local de realização
das provas, podendo ser antecipada.
A matrícula dos primeiros candidatos classificados, em número igual ao de vagas para cada curso e
turma deverá efetivada no dia 04/07/2019, das 08 às 12 horas e das 13 às 21 horas.

1.

PROCESSO DE INSCRIÇÃO:

As inscrições deverão ser efetuadas diretamente na página www.unifacvest.net ou no campus sede
da UNIFACVEST, com a emissão de boleto bancário para pagamento, no período de 02/04/2019 a
27/06/2019, nos horários de expediente bancário normal, ou em postos autorizados, mediante o
preenchimento e entrega das fichas de inscrição e do questionário sócio-econômico-cultural e o pagamento
da taxa de inscrição no valor de R$ 90,00 (noventa reais). Para o preenchimento da ficha de inscrição, o
candidato deverá levar documento de identidade onde conste o número do documento, nome, filiação e
data de nascimento. Não serão aceitas as inscrições com fichas preenchidas de forma incompleta ou
incorreta, bem como aquelas cujas taxas não foram efetivamente pagas.

2.
REALIZAÇÃO DA PROVA
A prova será realizada no horário das 14 às 17 horas, constando de:
• Prova Discursiva (Redação de 15 a 20 linhas) sobre tema indicado.
• Prova Objetiva, composta de;
- Língua Portuguesa (3 questões);
- Biologia (2 questões);
- Matemática (3 questões);
- História (2 questões);
- Geografia (2 questões);
- Física (2 questões);
‘
- Química (2 questões);
Os candidatos não poderão retirar-se da sala de prova nos primeiros 50 (cinquenta)
minutos após seu início. Os dois últimos candidatos de cada sala deverão entregar suas provas e retirar-se
da sala simultaneamente. Os candidatos não poderão levar consigo qualquer material das provas. Para
realizar a prova o candidato deverá apresentar documento de identidade com foto, não sendo permitida a
realização da prova por candidato que não tenha se apresentado no horário estabelecido.

3.

CLASSIFICAÇÃO

Os candidatos serão classificados pelas médias obtidas na prova. A média das duas notas será
ponderada, atribuindo-se o peso 3 (três) à prova discursiva (redação) e peso 7 (sete) à prova objetiva. A
prova discursiva será avaliada em termos de conteúdo, estética e correção gramatical, traduzida por uma
nota entre zero e dez. A prova objetiva será avaliada pelo número de respostas corretas, também expressas
por uma nota entre zero e dez. Em caso de empate, os candidatos serão classificados pelas notas das provas
na ordem em que foram aplicadas. Persistindo o empate, o candidato mais velho terá precedência. A
divulgação dos resultados será feita no dia 03/07/2019, às 14 horas, no mesmo local de realização das
provas.
4.

MATRÍCULAS:

Os primeiros candidatos classificados, em número igual ao de vagas para o curso e turno, deverão
efetivar suas matrículas a partir do dia 04/07/2019. Para efetivar sua matrícula o candidato deverá
apresentar os seguintes documentos:









Histórico escolar de ensino médio, (cópia autenticada);
Certificado de conclusão de ensino médio, (cópia autenticada);
Título de eleitor (cópia autenticada);
Comprovante de Voto da Última Eleição;
Certidão de nascimento ou de casamento (cópia autenticada);
Certificado de alistamento militar (cópia autenticada);
CPF (cópia autenticada);
Carteira de Identidade (cópia autenticada);

No ato da matrícula o candidato deverá assinar o contrato de prestação de serviços e pagar a
matrícula que é a primeira mensalidade. Os candidatos classificados que não efetivarem suas matrículas no
período estabelecido perderão o direito de se matricularem no curso e serão considerados desistentes. Caso
as vagas não sejam preenchidas, a partir do dia 05/07/2019 serão chamados os candidatos seguintes na
classificação, para o curso e turno, com prazo de 48 (quarenta e oito) horas para efetivarem suas matrículas,
para preenchimento das vagas remanescentes.

5.

DISPOSIÇÕES FINAIS:

O candidato, em hipótese alguma, obterá Segunda chamada, vistas, revisão de prova ou
recontagem de pontos.
No ato da matrícula, o candidato deverá comprovar a escolaridade de ensino médio, considerandose nula a classificação de quem assim não proceder.
A UNIFACVEST reserva-se no direito de cancelar a turma, caso o número de candidatos não atinja o
mínimo de 40% do total de vagas disponibilizadas para cada curso ou habilitação, proporcionando ao
vestibulando, o enquadramento em outra opção ou devolução da taxa de inscrição.
Os estágios poderão ser oferecidos em período diferente daquele escolhido pelo acadêmico.
Nos cursos de enfermagem e odontologia da 4ª à 10ª fase haverá aulas em outro período além do
noturno.
Nos cursos de direito, farmácia, fisioterapia e medicina veterinária, da 7ª à 10ª fase, haverá aulas em
outro período além do noturno.

O acadêmico de jornalismo receberá o título de bacharel em comunicação social com habilitação em
jornalismo.
Os cursos de gastronomia e produção de cerveja serão oferecidos em duas opções de horário: a) de
segunda à quinta-feira, das 18h40 às 22h; b) sexta-feira das 18h40 às 22h e sábado das 8h às 17h.
A prova somente será válida para exercer a matrícula no semestre letivo de 2019/2, nos termos
deste edital.

Lages, 1º de abril de 2019

Prof. Dr. Geovani Broering
REITOR
PUBLIQUE-SE

Questionário Sócio-Econômico-Cultural
Nome completo:
Data de Nascimento ____/____/______ Sexo

[

] Masc.

Já completou ou completará o segundo grau
Numero de dependentes [

]

[

] Sim

[
[

] Fem.
] Não

Renda familiar mensal total (em salário mínimos) [

Total de Membros da família que dependem da renda familiar

[

]

Qual sua contribuição para a renda familiar (em salários mínimos) [
Quantas vezes você já prestou vestibular? [

]

Quantos Cursos de graduação você já: Iniciou [

]

Em quantos foi aprovado? [
]

Última escola que cursou ou está cursando o 2º grau?

Concluiu [

]

]

] Nenhum [

(ver Tabela 1)

[

]

]

Qual o Curso, Turno e Modalidade que você está se inscrevendo para o vestibular?
Curso [
] Turno [
]
Modalidade [

]

Tabela 1 – Última escola cursada
Centro de Ensino Fundamental
Centro Educacional Vidal Ramos Jr.
CIS Renato Ramos da Silva
Colégio Diocesano
Colégio Est. Aristiliano Ramos
Colégio Est. Francisco Manfroi
Colégio Est. Frei Nicodemos
Colégio Est. Gal. José Pinto Sombra
Escola Est. Lucia Fernandes Lopes
Colégio Est. Nossa Senhora do Rosário
Colégio Est. Rubens de Arruda Ramos
Colégio Est. São Judas Tadeu
Colégio Est. Zulmira Auta da Silva
Colégio Industrial de Lages
Colégio Posilages
Colégio Santa Rosa de Lima

COD.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Colégio Univest
Escola B. Godinho Nunes Souza
Escola Itinerante Maria A.W. Souza
Escola Técnica de Comércio de Lages
Instituto São João Batista Vianei
Outras Escolas da Região de Lages
Escola do Oeste Catarinense
Escola do Sul de Santa Catarina
Escola da Região de Florianópolis
Escola do Vale do Itajaí
Escola do Norte de Santa Catarina
Outras Escolas de Santa Catarina
Escola do Rio Grande do Sul
Escola do Paraná
Outra Escola do Brasil
Escola do Exterior

COD.
27
28
28
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

