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FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE JANAÚBA – FACITEC 
EDITAL DE VESTIBULAR AGENDADO 

1.º Semestre 2021 

 
CRONOGRAMA: 

  

27/10/2020 Início das inscrições – 08h 

26/02/2021 Término das inscrições – 18h 
 

 

A Diretoria Geral da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Janaúba, Gerusa Flávia de Miranda Viana, no uso de suas 
atribuições, nos termos da legislação vigente e obedecendo ao disposto no Regimento Interno da Faculdade, torna 
público que, no período indicado neste Edital, estarão abertas as inscrições ao Processo Seletivo de ingresso no 
Curso de Graduação Superior, para o 1.º semestre do ano letivo de 2021, observando-se as normas discriminadas 
a seguir: 
 
 

 

1- DOS CURSOS OFERECIDOS  
 
1.1 - Os cursos oferecidos pela Instituição de Ensino Superior, os respectivos títulos conferidos aos que os 
concluírem, seus turnos e tempo de integralização encontram-se informados na tabela a seguir, assim como as 
respectivas Portarias do Ministério da Educação: 
 

 
Curso Título 

 
Integralização 

 
Vagas 

 
Turno 

 
Portaria de 

Autorização/   
     

Reconhecimento 

  
            

 

           

PSICOLOGIA Bacharel  10 Semestres  80  NOTURNO  N.º 129 – 03/02/2017   
 

 
Curso Título 

 
Integralização 

 
Vagas 

 
Turno 

 
Portaria de 

Autorização/   
     

Reconhecimento 

  
            

 

           

ODONTOLOGIA Bacharel  10 Semestres  80  
MATUTINO/ 
VESPERTINO  N.º 662 – 28/09/2018   

 
 

 
Curso Título 

 
Integralização 

 
Vagas 

 
Turno 

 
Portaria de 

Autorização/   
     

Reconhecimento 

  
            

 

           

DIREITO Bacharel  10 Semestres  80  NOTURNO  N.º 162 – 05/06/2020   

 
 
 
 
1.2- As atividades acadêmicas desenvolvem-se no campus da Instituição de Ensino e em centros de prática e 
treinamento, de segunda a sexta-feira, sendo que o sábado também é considerado dia de atividade acadêmica, 
podendo ser desenvolvidas aulas ou atividades em qualquer turno. Os estágios poderão acontecer em cidades 
circunvizinhas ou mais distantes. 
 
1.3- Os horários das aulas poderão ocorrer em turnos diferentes, bem como os prédios e salas onde serão 
ministradas as aulas poderão ser alteradas durante o curso. 
 
1.4- (*) No caso de concessão de vagas do Programa Universidade para Todos (PROUNI), aplicar-se-á o critério 
estabelecido sobre as preferências no preenchimento das vagas conforme legislação, podendo ser alterado o 
quantitativo de vagas disponíveis. 
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1.5- Caso as vagas reservadas ao PROUNI não sejam completamente preenchidas, serão chamados candidatos da 
lista de espera deste processo seletivo, o que poderá ocorrer em até 30 dias corridos após o início das aulas. 
 
1.6- As titulações ou habilitações profissionais independem da titulação acadêmica e estão subordinadas às 
normas dos seus respectivos conselhos profissionais. 
 
2- DAS INSCRIÇÕES 
 
2.1- As inscrições para o concurso de vestibular agendado estarão abertas no período de 27/10/2021 a 26/02/2021, 
via internet, por meio do site: www.facitec.net ou pelo link:  https://forms.gle/E8xVKZQGr5VmmYWw6  
Se preferir, o candidato poderá realizar sua inscrição utilizando computador disponível no campus da instituição, na 
Rua Cirilo Barbosa, n.º 46, bairro: centro, de segunda a sexta-feira, no horário das 8 às 17h. 
 
 
2.1.1- O candidato deverá preencher a ficha de inscrição por meio do referido site ou link, na seção Vestibular, 
escolher o dia e horário para a realização da prova.  
 
2.1.2- A inscrição é gratuita. 
 
2.2- O candidato deve conferir os dados ao finalizar a inscrição. Se, posteriormente, constatar erro, deverá realizar 
correção mediante seu próprio acesso pessoal à Ficha de Inscrição, observando sempre a data limite de inscrição. 
Caso não seja possível realizar a alteração pelo site, deverá contatar imediatamente, por meio do e-mail 
facitec@soeducar.com.br ou do telefone (38) 3821-6566.   
2.3.1- Caso o cartão de inscrição não esteja disponível na área de inscrição do candidato ou se constate que há 
informações incorretas de responsabilidade da instituição de ensino, o candidato deverá contatar imediatamente, 
mediante o telefone (38) 3821-6566.  
 
2.4- O portador de necessidades especiais deverá marcar sua situação na Ficha de Inscrição e apresentar atestado 
ou relatório médico – emitido com data de até 60 dias anteriores à data do vestibular – à Comissão do Vestibular, 
no prazo de até dois dias após a sua inscrição, para que seja possível analisar a possibilidade de atendê-lo, devendo 
inscrever e requerer pelo menos dois dias antes da data-limite de inscrição, sob pena de prejudicar a análise e a 
eventual comunicação de indeferimento. 
 
2.5- A Instituição não se responsabiliza pela tentativa de inscrição feita via internet e não recebida por motivo de 
ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como 
outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 
 
2.6- Existindo vagas, serão admitidas inscrições até a data-limite para matrícula e aproveitamento acadêmico sem 
risco de reprovação por frequência.  
 
3- DAS NORMAS GERAIS 
 
 
 
1- Fica reservado o direito da comissão de vestibular de alterar o turno e/ou horário das provas, bem como as datas 
de sua realização, dando ampla divulgação através dos meios de comunicação e em sua página eletrônica. 
  
1.1- A Instituição reserva-se o direito de, a qualquer tempo, suprimir turnos de cursos oferecidos, garantindo-se 
o direito do aluno de transferir-se para outro turno mantido pela mesma. 
 
1.2- Serão acolhidos os candidatos classificados neste concurso vestibular agendado, devidamente matriculados, 
podendo, no decorrer do período de integralização de cada curso, modificar currículos, ampliar ou restringir tempo 
de duração e turnos, desde que tais alterações sejam devidamente aprovadas pelas instâncias competentes e, 
quando for o caso, pelo MEC. 
 
1.3- A Instituição reserva-se o direito de não relevar quaisquer motivos de caráter ideológico ou religioso como 
justificativa para tratamento especial ou não participação em quaisquer atos da instituição, sejam previstos no 
presente edital ou acadêmicos pós-matrícula. 
 
 
4- DAS PROVAS  
 
4.1- A prova será realizada conforme agendamento, no site www.facitec.net ou pelo link:  
https://forms.gle/E8xVKZQGr5VmmYWw6. 
 

http://www.facitec.net/
https://forms.gle/E8xVKZQGr5VmmYWw6
mailto:facitec@soeducar.com.br
http://www.facitec.net/
https://forms.gle/E8xVKZQGr5VmmYWw6


3 

 

4.2 - A prova terá 20 questões e uma redação, ambos no formato on-line, acessada pelo link fornecido no momento 
de conclusão da inscrição. A prova será avaliada de 0 (zero) a 100 (cem) sendo que 0 (zero) implicará em 
desclassificação. A redação será avaliada de 0 (zero) a 100 (cem) sendo que 0 (zero) implicará em desclassificação. 
 
COMPOSIÇÃO DA PROVA 
 
• 20 (vinte) questões de múltipla escolha, todas com 5 alternativas, sendo apenas uma delas correta; 
• 1 (uma) redação. 
 O conteúdo da prova é o mesmo das disciplinas do Ensino Médio. 
 
 
 

Tipo de questão Conteúdo ou habilidades avaliadas 
(número de questões) 

 

Pontos da seção 
(pontos por questão) 

I - Questões de 
Múltipla Escolha 
(20 questões) 
 
A prova poderá conter 
questões interdisciplinares. 
 
 

• Linguagens, Códigos e suas tecnologias (05);  

• Matemática e suas tecnologias (05).  
 

40 (4) 

• Ciências da Natureza e suas tecnologias (5);  

• Ciências Humanas e suas tecnologias (5).  

30 (3) 

II – Redação em 
Língua Portuguesa  
 

 
Escrita em Língua Portuguesa 

30 

 Total:  100 
 
 
4.1.2 - Depois de acessado o link, o candidato terá 4h (quatro horas) cronometrada para concluir a prova e a 
dissertação. 
 
4.1.3 - Deverão ser obedecidos os critérios e orientações de segurança especificados no link. 
 
4.2 - O candidato poderá optar pela entrega do comprovante legal das notas do Exame Nacional de Ensino Médio 
(ENEM) em substituição à prova discursiva, valendo, neste caso, para sua classificação, optando somente pela 
utilização da mesma, ficando dispensado da realização de prova. 
 
4.2.1- Para este fim, será considerada a nota da redação do ENEM. 
 
4.2.2- O candidato deverá entregar cópia do comprovante da nota do ENEM até o dia de matrícula, na secretaria da 
FACITEC, sendo válido o ENEM do ano 2010 ou posterior. 
 
4.3- Não será acatado pedido de revisão, alteração, anulação e/ou recurso de qualquer natureza.  
 
4.4 - Durante a aplicação e correção das provas, se forem constatado erro de elaboração de questão que prejudique 
a resposta oficial, a Comissão anulará a questão e divulgará sua decisão antes da publicação do Resultado Final, 
através de Resolução afixada na secretaria do campus FACITEC e divulgada via internet no site 
http://www.facitec.net 
 
4.6- O candidato deverá ler e obedecer a todas as orientações contidas no caderno de provas, bem como as 
orientações específicas dadas no momento das provas, sendo de sua exclusiva responsabilidade as consequências 
da não observação de tais orientações. 
 
 
 
4.8- A Comissão divulgará o resultado das provas em até seis horas após sua realização. 
 
 
 
5- DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS  
 
 
5.1- Havendo mais de um candidato, a classificação será na ordem decrescente dos pontos obtidos, informada até 
o dia útil seguinte à realização da prova. Na hipótese de apenas um candidato na data do processo agendado, será 
considerado classificado, desde que não tenha zerado a prova discursiva. 
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5.2- Em caso da obtenção do mesmo número de pontos na ordem decrescente de classificação, ocupará a vaga o 
candidato mais idoso ou ambos, em caso de existência de vaga. 
 
5.3- Os candidatos serão convocados, para preenchimento das vagas oferecidas no curso de sua opção, no limite 
das vagas oferecidas. 
 
5.4- O resultado do presente concurso vestibular é válido apenas para o semestre letivo a que se refere 
expressamente o presente edital. 
 
5.5- A Instituição reserva-se o direito de não manter a oferta de curso cuja opção, após o Processo Seletivo, não 
tenha atingido a proporção de 1,5/1 na relação candidato/vaga. Reserva-se, também, o direito de cancelar o curso 
e matrículas efetivadas se estas não ultrapassarem o percentual de 75% das vagas oferecidas, mediante devolução 
integral do valor efetivamente pago a título de matrícula. 
 
5.6- É de responsabilidade exclusiva do candidato a verificação e acompanhamento de seu nome na Lista de 
Classificados, eximindo-se a Instituição de qualquer responsabilidade por perda de prazo por parte do candidato, 
inclusive na hipótese de divulgação dos classificados antes do prazo final. 
 
5.7- O candidato que usar de fraude ou para ela concorrer, atentar contra a disciplina ou desacatar a quem quer que 
esteja investido de autoridade para supervisionar, coordenar, fiscalizar ou orientar a aplicação das provas será 
excluído do concurso. 
 
5.8- Será eliminado em qualquer época, mesmo depois de matriculado, o candidato que houver realizado o concurso 
vestibular usando documentos ou informações falsas ou outros meios ilícitos, devidamente comprovados. 
 
5.11- Não haverá classificação mediante notas do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM. 
 
 
 
6- DO CANDIDATO TREINANTE  
 
6.1 – O candidato que ainda não tiver concluído o Ensino Médio nem tiver condições de vir a concluí-lo até o dia 
da matrícula, obrigatoriamente concorrerá como treinante, sendo certo que também não haverá acumulação de 
notas para concursos seguintes. 
 
6.1.1 – A eventual classificação do treinante não terá efeito para fins de matrícula. 
 
6.1.2 – Será considerado treinante, para todos os efeitos legais deste Edital, todo candidato que se inscrever e 
prestar o vestibular sem o preenchimento dos requisitos necessários para a efetivação da matrícula, marcando ou 
não a opção de treinante no ato da inscrição, bem como não atender ao disposto no artigo 3.º da Portaria MEC n.º 
391, de 07/02/2002, sobre a escolaridade mínima para ingresso em curso superior. 
 
6.2 – Para a conclusão da inscrição do candidato menor de 18 anos como concorrente não-treinante, deverá ser 
anexada, no momento da inscrição, uma declaração ou histórico escolar (PDF ou JPG) comprovando a finalização 
do Ensino Médio, fornecida pela instituição de Ensino Médio à qual o candidato esteja vinculado, informando que a 
conclusão irá ocorrer até o dia 26/02/2021.  
 
 
7- DA MATRÍCULA E DAS MENSALIDADES 
 
7.1- A matrícula do candidato classificado dentro do limite de vagas oferecidas obedecerá ao presente Edital, à 
legislação que rege o Ensino Superior, as normas do Regimento Interno da Instituição e o contrato específico de 
prestação de serviços educacionais. 
 
7.2- Somente poderão ser matriculados os candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou equivalente, 
sendo nula, de pleno direito, a classificação dos que não apresentarem prova da escolaridade exigida até o dia da 
matrícula. 
 
7.2.1- O candidato que tiver concluído o Ensino Médio ou equivalente no exterior deverá obter a equivalência do 
referido curso no Conselho de Educação competente, até o prazo da matrícula. O não cumprimento dessa condição 
implicará a anulação de sua classificação no concurso vestibular, passando a ser considerado meramente como 
treinante. 
 
7.2.2- O candidato que não efetivar sua matrícula nos prazos indicados ou deixar de apresentar a documentação 
exigida será considerado desistente, perdendo o direito a sua vaga, em favor do próximo classificado, conforme a 
lista de segunda chamada. 
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7.2.3- Na hipótese de classificação de candidato treinante, por ausência desta informação em sua inscrição ou 
qualquer outro motivo, será chamado o candidato seguinte da lista, independentemente de notificação ou aviso. 
  
7.2.4- Em caso de interesse de matrícula em curso de 2ª opção, o candidato somente poderá fazê-la caso haja vaga 
no curso e após ser chamado. 
 
 
7.3- A matrícula do candidato classificado deverá ser feita pessoalmente ou por procurador civilmente capaz e 
legalmente constituído, juntamente com seu representante legal – caso tenha menos de 18 anos de idade – no 
campus da FACITEC, situado na Rua Cirilo Barbosa, n.º 46, bairro: centro ou outro local indicado. 
 
 
7.4- A 1ª parcela deverá ser paga no ato da matrícula e as parcelas 02 a 06 terão vencimento sempre no QUINTO 
DIA ÚTIL DE CADA MÊS, com tolerância para pagamento, sem multa ou juros, até o DIA DEZ de cada mês. Para todos 
os efeitos legais, o sábado somente não será considerado dia útil quando recair em feriado. 
 
7.4.1 - Os reajustes ocorrerão sempre no mês de janeiro de cada ano, conforme legislação vigente. 
 
 
7.4.2- Para matrícula, o candidato deverá apresentar os documentos necessários, cuja lista encontra-se disponível 
no site www.facitec.net na área da SECRETARIA.   
7.4.3- A Instituição pode exigir fiadores no ato da matrícula, com capacidade financeira e idade de até 55 (cinquenta 
e cinco) anos, devendo o candidato buscar informações no setor financeiro. 
 
7.4.4- Caso a matrícula seja feita por procurador ou representante legal e havendo qualquer divergência na 
identificação do candidato após o início das aulas, será instaurado processo administrativo, podendo a matrícula ser 
cancelada na hipótese de verificação de fraude. Nesse caso, haverá também a informação dos fatos para a Polícia 
Civil ou Ministério Público. 
 
7.4.5- Iniciadas as aulas, o simples fato de o aluno não participar integralmente das atividades não o desobriga do 
pagamento integral das parcelas contratadas, sendo que os pedidos de cancelamento ou desistência da matrícula 
somente terão validade se requeridos por escrito, através de instrumento próprio, observadas os prazos, 
disposições legais e contratuais. 
  
7.5- O aluno somente poderá trancar a matrícula a partir do 2.º período. 
 
7.6- O candidato da Segunda Chamada, oriundo da lista de espera e/ou 2ª opção de curso, poderá, a critério da 
instituição de ensino, ser convocado para matrícula e preenchimento de vaga, de acordo com os seguintes prazos: 
 
a) Até o 30º (trigésimo) dia do início do período letivo, prazo que possibilita ao aluno alcançar no semestre letivo a 
frequência mínima exigida de 75%;  
b) Até 15 dias antes do encerramento do período letivo. Nesse caso, o candidato, no ato da matrícula, estará ciente 
de sua reprovação por frequência, garantindo sua vaga, mas perdendo um semestre na integralização do curso, 
devendo renovar a matrícula no período seguinte.  
c) Ao fim da convocação da lista de espera de um curso, e havendo ainda vaga em outro, poderá ser convocado 
candidato que esteja em lista de espera, observados o critério de maior pontuação entre os candidatos de listas de 
espera e a aceitação expressa do candidato.  
d) Existindo ainda vagas remanescentes, não preenchidas pela opção acima, poderão ser oferecidas, via edital 
publicado em sua sede, aos já graduados em curso superior, portadores de diploma devidamente registrado ou a 
seus alunos que estejam regularmente matriculados. 
 
7.10- O não comparecimento do candidato ou representante legal no prazo de 48 horas após a convocação implica 
desistência de seu direito à matrícula. 
 
7.11- A convocação se dará exclusivamente via e-mail informado pelo candidato, podendo ser encaminhada via 
mensagem. 
 
7.12- A Instituição não se responsabiliza pela hipótese de e-mail, ligação ou mensagem não recebida ou não 
respondida pelo candidato por qualquer motivo, seja pela impossibilidade de comunicação ou retorno em razão de 
problemas técnicos, falhas de comunicação, congestionamento das linhas, bem como outros fatores que 
impossibilitem a transferência de dados ou comunicação.  
 
 
8- OUTRAS DISPOSIÇÕES 
 
8.1- O presente processo seletivo é gerido pela comissão de vestibular, que tem amplos e plenos poderes para 
orientação, realização e fiscalização dos trabalhos. 
 
8.1.1- A comissão é composta pelos seguintes membros:  
- Maxwell Augusto de Miranda Viana; 

http://www.facitec.net/
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- Clarice Damascena Barbosa;  
- Marilena Soares Araújo;  
- Juliano Rodrigues; 
- Lucas Henrique Correia de Lima. 
    
8.1.2. - A presidência da Comissão encontra-se a cargo de Maxwell Augusto de Miranda Viana. 
 
8.1.3 - A Comissão é competente para dirimir todos os casos omissos. 
 
8.2 - Na ocorrência de caso fortuito, força maior ou outro fato imprevisível que prejudique a realização ou conclusão 
do concurso, a comissão reserva-se o direito de cancelar, substituir provas ou atribuir pesos compensatórios de 
modo a viabilizar o concurso vestibular. 
 
 
8.3- O candidato autoriza a Instituição utilizar sua imagem através de meios de publicidade alusivos ao vestibular ou 
em qualquer publicidade institucional futura, isentando-a de qualquer pagamento ou indenização. 

 
 
8.4- Do resultado do concurso vestibular não caberá recurso de qualquer natureza. 
  
8.5- Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, as disposições e instruções contidas na Folha de Respostas, 
no Manual do Candidato, nas Provas, Editais complementares, Contrato de Prestação de Serviços, Regimento 
Interno, Resoluções que vierem a ser publicados pela Comissão ou por órgão da direção superior. 
 
8.6- A Instituição reserva-se o direito de estabelecer o horário que julgar conveniente para as aulas do curso e os 
prédios e salas onde serão ministradas, bem como colocar as aulas, os estágios e as atividades de laboratórios em 
turnos diferentes daquele escolhido pelo candidato no ato da inscrição no processo seletivo. 
 
8.7- A Instituição reserva-se o direito de não realizar o processo seletivo a que se refere este edital ou curso 
específico. Somente nesta hipótese, os candidatos nele inscritos terão sua inscrição cancelada e a devolução da 
respectiva taxa. 
 
8.8- A inscrição do candidato ao concurso vestibular implica na aceitação plena das normas estabelecidas pelo 
presente edital e legislação em vigor, inclusive dia e horário de realização das provas, bem como as medidas de 
segurança estabelecidas. 
 
 
10- DAS ALTERAÇÕES DO EDITAL 
 
10.1- Qualquer alteração do presente edital será divulgada via internet, por meio do site: http://www.facitec.net 
 
Para conhecimento público, o presente edital encontrar-se-á reproduzido na Secretaria da instituição de ensino e 
no site: http://www.facitec.net, dele dando-se notícia na imprensa local, com publicação de seu extrato. 
 
 
Janaúba-MG, 23 de outubro de 2020. 
 

 
 

Gerusa Flávia de Miranda Viana 
 

Diretora Geral da FACITEC. 
 

 
 

http://www.facitec.net/

