
EDITAL DO VESTIBULAR 2020/1 

1. PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

1.1. Disposições Gerais 

1.1.1. O processo de inscrição compreende as seguintes fases:  

a) Preenchimento da Ficha de Inscrição;  

b) Pagamento da Taxa de Inscrição. 

1.1.2. A Ficha de Inscrição e o Manual do Candidato contendo as orientações estarão 
disponíveis no site ou na sede da FAEP – Faculdade de Educação de Patos de Minas. 

1.1.3. O candidato fará sua inscrição via Internet através do site: 
www.faeppatos.com.br. 

1.2. Do Pagamento da Taxa de Inscrição 

1.2.1. O pagamento da Taxa de Inscrição, no valor de R$ 40,00 (quarenta reais), em 
moeda corrente ou cheque nominal, em favor da FACULDADE DE EDUCAÇÃO DE 
PATOS DE MINAS - FAEP deverá ser efetuado na rede bancária até a data de 
vencimento previsto na ficha de inscrição. 

1.2.2. O período de Inscrições será de 06/10 as 22/11/19 das 08:00h às 22:00h. 

1.2.3. Apenas o pagamento da Taxa de Inscrição NÃO garante a participação no 
processo seletivo, devendo o interessado entregar a Ficha de Inscrição, devidamente 
preenchida e legível, nos locais já citados ou proceder conforme item 1.1.3. 

1.2.4. O boleto bancário de pagamento da taxa deverá conter a autenticação do 
recebimento. e corresponde ao Cartão de Identificação do candidato, devendo 
permanecer em seu poder para apresentação no dia do VESTIBULAR. 

1.2.5. O candidato, após efetuar o pagamento da Taxa de Inscrição, não poderá, sob 
qualquer pretexto, pleitear a devolução da importância recolhido ressalvado o 
disposto no item 3.3. 

1.3. Da Ficha de Inscrição e do Cartão de Identificação 

1.3.1. Para efetivar a inscrição, o candidato ou seu representante, sob inteira 
responsabilidade do candidato, deverá: a) Estar de posse de um documento de 
identidade do candidato: 

b) Pagar a Taxa de Inscrição; 

c) Preencher corretamente a Ficha de Inscrição. Qualquer incorreção após o 
pagamento da taxa deve ser comunicada à Secretaria Acadêmica, que 
providenciará a correção; 



d) Os documentos de identificação hábeis para a realização da inscrição e 
apresentação na data de realização do exame são a Carteira de Identidade - RG, 
Carteira do Serviço Militar ou Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 

e) O candidato ou seu representante, ao se inscrever declara-se ciente e de acordo 
com as normas do vestibular e da FAEP e aceita as decisões que possam ser 
tomadas pela Comissão Técnica nos casos omissos e nas situações não prevista 
no presente edital; 

f) O candidato que não puder realizar a inscrição pessoalmente poderá fazê-lo através 
de outra pessoa que deverá identificar-se no ato da inscrição. 

2. DA REALIZAÇÃO DO VESTIBULAR 

2.1. As provas do Vestibular serão realizadas no dia 24/11/2019 das 08:30 às 12:00 na 
cidade: PATOS DE MINAS - MG - Sede da FAEP, localizada na rua Tenente Bino, 86 – 
Centro. 

2.2. O(s) processo(s) seletivo(s) de oferta das vagas remanescentes será (ao) 
divulgado (s) através de termos aditivos a este edital. 

2.3. O Candidato deverá comparecer ao local do Exame, no mínimo, 30 (trinta) 
minutos antes do início das provas para certificar-se do local e da sala onde realizará 
seu VESTIBULAR. 

2.4. Para acesso a sala de realização do Exame o candidato deverá apresentar o 
Comprovante de pagamento da taxa de inscrição e um Documento de Identidade (item 
1.3.1). 

3. DAS VAGAS 

3-1. As Vagas serão preenchidas de acordo com a classificação do candidato. 

3-2. As vagas não preenchidas poderão ser ocupadas, sucessivamente por: candidatos 
excedentes no VESTIBULAR do curso, obedecida a ordem de classificação. 

3.3. As vagas oferecidas para o primeiro semestre de 2020, estão especificadas na 
Tabela a seguir: 

 

CURSO PORTARIA/MEC AVALIAÇÃO 
MEC 

VAGAS TURNOS DURAÇÃO 
DO 
CURSO 

DIREITO Port. nº 301, 
28/06/19, 

(D.O.U) 

4 90  
MATUTINO/NOTURNO 

5 ANOS 



3.4. A FAEP  reserva-se no direito de não oferecer o(s) Curso(s) que não atingir (em) o 
percentual de 75% (setenta e cinco por cento) do número de vagas oferecidas. 

3.5. O candidato poderá substituir integralmente a prova do vestibular (redação e 
questões objetivas) mediante entrega do Boletim de desempenho no ENEM na 
secretaria da FAEP, até à antevéspera (2 dias antes) da data prevista para a prova. 

4. DO VESTIBULAR 

4.1. A prova abrangerá Redação, Conteúdos Programáticos das disciplinas do Ensino 
Fundamental e Médio. (Português, Matemática, História, Geografia, Sociologia, 
Biologia e Filosofia), conforme Anexo 1 a este Edital. 

4.2. Para o preenchimento do cartão-resposta e da redação. o candidato deverá 
utilizar caneta esferográfica azul ou preta, sendo de sua exclusiva responsabilidade, de 
acordo com as instruções. 

4.3. O candidato só poderá realizar o VESTIBULAR mediante a apresentação do 
comprovante de pagamento da taxa e de um documento de identidade original. 

4.4. Para o processo seletivo de Vagas Remanescentes os candidatos realizarão uma 
Redação, com tema definido pela coordenação do exame. 

4.5. A Comissão do Vestibular poderá adotar outras formas de ingresso mediante 
emissão de aditivo a este edital.  

4.6. Será eliminado do VESTIBULAR o candidato que não comparecer ou que chegar 
após o horário determinado. 

4.7. A Coordenação Local poderá, a qualquer momento, solicitar à autoridade 
competente a identificação de candidatos e, se necessário, fazer vistoria para 
assegurar a lisura do processo seletivo. 

4.8. Não será aceito pedido de revisão do VESTIBULAR, nem recontagem de pontos. 

4.9. O gabarito da prova estará à disposição dos interessados, a partir das 17h15min 
do dia das provas, na sede da FAEP e pelo site www.faep.com.br 

5. DA CLASSIFICAÇÃO 

5.1. A classificação no VESTIBULAR é o resultado da soma dos pontos das questões 
assinaladas corretamente acrescida da nota da redação, ou seja, até 40 pontos. 

5.2. Cada questão correta corresponde a um ponto.  

5.3. A redação corresponde a até 10 pontos, admitindo-se na redação, frações 
decimais (por exemplo 7,81). 

5.4. Aos candidatos que optarem pela utilização do resultado do ENEM será aplicada 
equivalência proporcional das notas obtidas neste, considerando as regras acima 
descritas. 



5.5. Os candidatos que optarem pela condição prevista no item 3.5, para fins de 
classificação geral, terão a nota da redação transformada em percentual e este 
aplicado ao número de questões previstas para a prova objetiva. 

5.6. A classificação dar-se-á pela ordem decrescente das notas obtidas no processo 
seletivo. 

5.7. O preenchimento das vagas oferecidas obedecerá à ordem de classificação dos 
candidatos. 

5.8. Havendo candidatos ocupando idêntica classificação, o desempate será feito 
levando-se em conta a idade dos envolvidos, com preferência ao mais velho. 

6. DA MATRÍCULA 

6.1. A matrícula dos candidatos classificados será realizada na FAEP nos dias 02/12 a 
20/12 de 2019, das 08:00 às 22:00, na sede da FAEP. 

6.2. Para os candidatos aprovados no processo seletivo de vagas remanescentes, as 
matriculas deverão ser realizadas nas datas previstas no termo aditivo, no mesmo 
local e horários previstos no item 6.1. 

6.3. A lista de documentos necessária para a matricula será entregue aos candidatos 
no dia do Vestibular.  

6.4. Não é admitido o trancamento de matricula para calouros. 

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1. O presente VESTIBULAR só é válido para a matrícula no 1º semestre letivo de 
2020. 

7.2. A relação dos candidatos classificados, conforme o número de vagas, será 
divulgada no dia 26/11 às 16 horas, na sede da FAEP e para os processos de vagas 
remanescentes em data definida no termo aditivo. 

7.3. Em caso de mudança de endereço, após a inscrição, o candidato deverá comunicar 
o novo endereço, por escrito, à FAEP. 

7.4. O portador de deficiência que necessitar de atendimento especial para realizar as 
provas deverá comunicar a Coordenação Local, com antecedência mínima de 72 
(setenta e duas) horas, para que sejam tomadas as providências necessárias, devendo 
apresentar solicitação médica neste sentido. Os casos especiais só serão atendidos em 
salas especiais, no local do VESTIBULAR. 

7.5. O acesso às salas do VESTIBULAR só será permitido à equipe da Coordenação 
Local e aos candidatos.  

7.6. A imprensa desenvolverá seu trabalho de cobertura sob a orientação da 
Coordenação. 



7.7. A FAEP cobrará mensalidades e taxas escolares fixadas na forma da lei, cujos 
valores e formas de pagamento poderão ser obtidos pelo candidato junto à sede da 
Instituição ou pelo fone (34) 3818-9014. 

7.8. Os programas dos cursos e demais componentes curriculares, sua duração, 
requisitos, qualificação do corpo docente, recursos disponíveis e critérios de avaliação 
encontram-se no Manual do Acadêmico à disposição dos alunos devidamente 
matriculados. 

7.9. A Comissão Técnica poderá, sempre que necessário, adotar normas 
complementares, promovendo a competente divulgação. 

Patos de Minas, 07 de outubro de 2019. 

Prof.  João Libório Filho 

Coordenador do VESTIBULAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Os Conteúdos Programáticos estão alicerçados na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional — LDB (LEI 9394/96). 

O candidato deverá demonstrar domínio dos conteúdos dos princípios científicos que 
presidem a produção moderna, o conhecimento das formas contemporâneas de 
linguagem e o domínio dos conhecimentos de filosofia, sociologia, necessários ao 
exercício da cidadania. Para isto o candidato deverá demonstrar conhecimentos nas 
diversas disciplinas que compõem o Ensino Fundamental e Médio. 

CONHECIMENTOS GERAIS - Fatos, conhecimentos e reflexões que tratam da realidade 
brasileira e mundial (habitação, saúde, educação, comunicação social. ciências, 
tecnologia, desenvolvimento, política, economia e cultura). 

FILOSOFIA - A questão do conhecimento; as crenças; a sabedoria popular: a lógica; as 
visões do homem, do mundo e do poder através da história; o pensamento ocidental; 
os pensadores através da história; a filosofia e a arte. 

SOCIOLOGIA - Origem e desenvolvimento da sociedade; condicionantes do fato social; 
fatores ambientais, demográficos e culturais; o indivíduo e a sociedade; classes 
sociais; preconceitos raciais e étnicos; comportamento coletivo; a família; a religião; a 
educação: o sistema econômico e as instituições políticas. 

FISICA - Grandezas físicas (escalas e gráficas); movimentos; leis da dinâmica, trabalho, 
energia e pressão atmosférica: temperatura; eletricidade e magnetismo; ondas 
sonoras; óptica. 

MATEMÁTICA - Conjuntos e operações; razões e proporções: regra de três; 
porcentagem: juros; probabilidades; figuras geométricas, geometria e álgebra. 

BIOLOGIA - Organização dos seres vivos; reprodução e desenvolvimento; genética; 
origem da vida e evolução: seres vivos: saúde e higiene. 

QUÍMICA - Matéria e energia: funções inorgânicas: reações químicas; soluções; calor e 
trabalho; reagentes e poluentes; gases e pressão. 

HISTÓRIA - História Geral; História do Brasil e de Minas Gerais. 

GEOGRAFIA - O globo terrestre e a situação geográfica do Brasil e de Minas Gerais: 
espaço mundial contemporâneo e questões ambientais contemporâneos. 

LÍNGUA PORTUGUESA - Redação; ortografia: concordância: estilística e pontuação. 

LITERATURA BRASILEIRA - Literatura e interpretação de textos dos principais 
autores brasileiros. 

 


