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Mensagem do Diretor 

É com muita alegria que recebemos sua inscrição para o Vestibular da FAFICA. Tenha a 

certeza de que você escolheu uma das melhores faculdades de nossa região e está fazendo 

a coisa certa: investindo na sua formação acadêmica; passo que abre as portas para um 

futuro profissional e a realização de tantos outros objetivos. Tenha sempre certeza de que 

a nossa preocupação maior é poder oferecer o que há de melhor não só do ponto de vista 

do ensino e da aprendizagem, mas também para a sua realização pessoal. 

A FAFICA tem uma longa história de mais de 50 anos e, apesar desse caminho 

percorrido, estamos sempre buscando inovações. De todas as faculdades particulares do 

interior do Estado de Pernambuco, somos: 

> a terceira mais antiga, porque estamos entre as mais experientes (quando ensinamos 

sabemos bem o que estamos fazendo); 

> a terceira em número de cursos e 

> estamos entre as dez com o maior número de alunos. 

Nossa instituição não para de criar serviços, trazer novidades e sempre avançar em novas 

conquistas. Com o novo curso de Engenharia de Produção, Psicologia e Engenharia Civil 

que chegarão nos próximos meses, a FAFICA terá cursos nas áreas de tecnologia, 

educação, negócios, ciências da religião, engenharia e saúde; aumentando, assim, a 

possibilidade de escolhas e a oferta de novos espaços de atuação profissional. 

Nas páginas seguintes, você encontrará todas as informações necessárias para participar 

do vestibular e dicas de ingresso em nossa comunidade acadêmica. A leitura atenta 

ajudará a esclarecer dúvidas  e seguir os passos para ingressar em nossa faculdade. 

Obrigado por confiar a nós a sua preparação e formação educacional. 

Bem vindo(a) à FAFICA! 

 

 
João Paulo de Araujo Gomes 

Diretor Geral da FAFICA 
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ATIVIDADES DIA/MÊS 

Inscrições: Via Internet através da página fafica-pe.edu.br 

  Nota: Prazo limite para o pagamento da taxa de inscrição: 

9/11/2016  

26 de setembro a 8 de novembro de 2016  

Liberação do cartão de inscrição via internet A partir de 10 de novembro 2016 

Realização das Provas do Vestibular 2016 (Processo Seletivo) 15 de novembro de 2016 

Divulgação do resultado do Vestibular 2016 (previsão) 19 de novembro de 2016 

Matrícula dos candidatos classificados 21 a 25 de novembro de 2016 

Matrícula dos candidatos classificáveis (lista de espera) 28 a 30 de novembro de 2016 

Inscrição para reopção de cursos das vagas existentes e matrícula 1º e 2 de novembro de 2016 

Matrícula para Portador de Diploma (caso ainda haja vagas) 5 de dezembro de 2016 a  

Janeiro de 2017 

Início das aulas 1º de fevereiro de 2017 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDÁRIO CONCURSO VESTIBULAR 2017 

   PROCESSO SELETIVO 
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ADMINISTRAÇÃO  

 
Denominação: Curso de Administração - Bacharelado 

Reconhecimento: Portaria MEC nº. 4.220 – 06.12.2005(DOU – 07.12.2005) 

Total de Vagas anuais: 200 –  Sendo 100 na 1ª entrada e 100 na 2ª entrada  

Turno de funcionamento: Noturno 

Regime de Matrícula: Seriado Semestral 

Carga Horária Total do Curso: 3.000h  

Duração do Curso: 4 anos.  

 

O administrador pode exercer sua profissão em diversos setores, nos mais variados segmentos. O 

bacharel em administração pode atuar gerenciando recursos financeiros, materiais ou na gestão de 

pessoas de uma empresa e/ou organização; pode atuar, ainda, com vendas, marketing, controle de 

qualidade e de estoque entre muitas outras atividades. O administrador é extremamente necessário 

para o mercado de trabalho e tem um vasto campo de atuação profissional. Portanto, ao se formar 

como administrador na FAFICA, você pode atuar com competência na área de sua preferência e 

afinidade. 

 

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS  

 

Denominação: Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnológico 

Reconhecimento: Renovado o Reconhecimento pela Portaria Ministerial Nº 286, de 21 de 

dezembro de 2012. D.O.U: 27.12.2012. 

Total de Vagas anuais: 150 – sendo 50 na 1ª entrada e 50 na 2ª entrada  

Turno de funcionamento: Noturno 

Regime de Matrícula: Seriado Semestral 

Carga Horária Total do Curso: 2.000h  

Duração do Curso: 3 anos  
 

Àquelas pessoas que querem conhecer o desenvolvimento de Sistemas Web, a criação de 

aplicativos para dispositivos móveis e entender como são criados os Games, o curso de ADS é a 

melhor opção. O foco do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, na FAFICA, está 

voltado para a área de programação para Internet, Tablets e Celulares. 

 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 
Denominação: Curso de Ciências Contábeis - Bacharelado 

Reconhecimento: Portaria MEC nº. 985 – 30.03.2005 (DOU – 01.04.2005) 

Total de Vagas anuais: 120 – sendo 60 na 1ª entrada e 60 na 2ª entrada  

Turno de funcionamento: Noturno 

Regime de Matrícula: Seriado Semestral 

Carga Horária Total do Curso: 3.000h  

Duração do Curso: 4 anos.  

 

Toda empresa precisa de alguém que organize as suas finanças. O contador é essa pessoa. Dentre 

suas funções, está a coordenação e controle dos registros de uma empresa, como compras, 

vendas, investimentos e aplicações, por exemplo. O contador também pode fornecer aos gestores 

das organizações informações sobre o mercado local e global que vão influenciar nos planos de 

investimento. 

PERFIL DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO NA FAFICA 
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ENGENHARIA DA PRODUÇÃO  

 
Denominação: Curso de Engenharia de Produção - Bacharelado 

Reconhecimento: Portaria MEC nº. 97 – 1.04.2016 (DOU – 04.04.2016) 

Total de Vagas anuais: 100 – Sendo 50  vespertinas e  50 noturnas 

Turno de funcionamento: Vespertino/Noturno 

Regime de Matrícula: Seriado Semestral 

Carga Horária Total do Curso: 3.600h  

Duração do Curso: 5 anos.  

 

O Engenheiro de Produção atua na produção industrial, nos seus mais diversos setores; em 

empresas e laboratórios de pesquisa científica e tecnológica. Sua função é o gerenciamento de 

recursos humanos, financeiros e materiais em vista do aumento da produtividade e rentabilidade.  

Também pode atuar de forma autônoma, em empresa própria ou prestando consultoria. 

 

FILOSOFIA 

 

Denominação: Curso de Filosofia – Licenciatura 

Autorização: Portaria MEC Nº 2.938– 24.08.2005 (DOU – 26.08.2005) 

Total de Vagas anuais: 100  

Turno de funcionamento: Vespertino 

Regime de Matrícula: Seriado Semestral 

Carga Horária Total do Curso: 3.010h 

Duração do Curso: 4 anos.  

 

O curso de licenciatura em Filosofia da FAFICA prepara você para pensar profundamente sobre a 

realidade, possibilitando tomadas de posição críticas e conscientes frente aos problemas sociais e 

filosóficos. As áreas mais destacadas são: política, ciência, ética, argumentação, hermenêutica, 

educação e religião. Ao se formar, o profissional estará apto para atuar como docente e 

pesquisador. 

 

GESTÃO COMERCIAL  

 

Denominação: Gestão Comercial - Tecnológico 

Reconhecimento: Portaria MEC nº 431 – 28.07.2014 (DOU – 31.07.2014) 

Total de Vagas anuais: 100  

Turno de funcionamento: Noturno 

Regime de Matrícula: Seriado Semestral 

Carga Horária Total do Curso: 1.660h 

Duração do Curso: 2 anos  

 

Esse curso tecnólogo vai preparar você para gerenciar toda a parte comercial de um negócio. 

Planejar a venda de produtos ou serviços, entender de marketing, logística e economia, 

estabelecendo o preço final para os clientes e criando estratégias para fechar grandes negócios. 

Com esse curso, você vai poder atuar no seu próprio negócio, no ramo de atacado ou varejo.  

 

 

 

 

CURSO 

NOVO 

http://www.fafica.com/
mailto:fafica@fafica-pe.edu.br


6 

 

   
Rua Azevedo Coutinho, S/N – Caruaru – PE – CEP: 55.030.902 

Fone/Fax: 81 2103.3900 | 2103-3901 

INTERNET: fafica-pe.edu.br 

e-mail: fafica@fafica-pe.edu.br  

 

 

HISTÓRIA 

 
Denominação: Curso de História – Licenciatura 

Reconhecimento: Renovado o Reconhecimento pela Portaria Ministerial Nº 286, de 21 de 

dezembro de 2012. D.O.U: 27.12.2012. 

Total de Vagas anuais: 70  

Turno de funcionamento: Noturno 

Regime de Matrícula: Seriado Semestral 

Carga Horária Total do Curso: 3.010h 

Duração do Curso: 4 anos.  

 

O curso de História da FAFICA contribui para proporcionar uma visão ampla e profunda sobre os 

mais variados aspectos das sociedades humanas. Além disso, busca formar profissionais 

competentes embasados numa perspectiva crítica e socialmente comprometida com a liberdade, a 

democracia, a justiça social e a sustentabilidade do planeta. 

 
LETRAS 

 
Denominação: Curso de Letras – Habilitação: Inglês (Licenciatura) 

Reconhecimento: Renovado o Reconhecimento pela Portaria Ministerial Nº 286, de 21 de 

dezembro de 2012. D.O.U: 27.12.2012. 

Total de Vagas anuais: 70  

Turno de funcionamento: Noturno 

Regime de Matrícula: Seriado Semestral 

Carga Horária Total do Curso: 3.010h 

Duração do Curso: 4 anos.  

 

Denominação: Curso de Letras – Habilitação: Espanhol (Licenciatura) 

Reconhecimento: Parecer: CNE/CES 124/2009 – 18.05.2009 (DOU – 29.04.2010) 

Total de Vagas anuais: 50 - Noturno 

Regime de Matrícula: Seriado Semestral 

Carga Horária Total do Curso: 3.010h 

Duração do Curso: 4 anos.  
 

Este curso é ideal para quem gosta de idiomas. Aqui você estuda Língua Portuguesa e Língua 

Estrangeira (Inglês ou Espanhol), bem como as suas respectivas Literaturas. A formação em 

Letras possibilita o desenvolvimento de uma visão crítica sobre as diversas manifestações da 

linguagem. O profissional graduado em Letras, pela FAFICA, estará habilitado a atuar em escolas 

de Educação Básica (Ensino Fundamental e Médio) e em escolas de idiomas. 
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PEDAGOGIA 

 
Denominação: Curso de Pedagogia – Licenciatura 

Reconhecimento: Renovado o Reconhecimento pela Portaria Ministerial Nº 286, de 21 de 

dezembro de 2012. D.O.U: 27.12.2012. 

Total de Vagas anuais: 120  

Turno de funcionamento: Noturno 

Regime de Matrícula: Seriado Semestral 

Carga Horária Total do Curso: 3.210h  

Duração do Curso: 4 anos.  

 

Quem escolhe o curso de Pedagogia foca o olhar sobre as novas gerações, colaborando para a 

formação integral dos sujeitos. O pedagogo tem a docência como eixo norteador do trabalho 

pedagógico, podendo atuar na Educação Infantil, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, na 

Gestão da Escola e também em espaços não escolares, como ONGs, empresas, hospitais, 

Ministério Público etc.. 

 

REDES DE COMPUTADORES  

Denominação: Redes de Computadores -Tecnológico 

Reconhecimento: Portaria MEC nº 428 – 29.07.2014 (DOU – 31.07.2014) 

Total de Vagas anuais: 50  

Turno de funcionamento: Noturno 

Regime de Matrícula: Seriado Semestral 

Carga Horária Total do Curso: 2.000h 

Duração do Curso: 3 anos  

 

O curso tem como principal objetivo capacitar pessoas para projetar, implantar e administrar 

redes de computadores, visando o alto desempenho, disponibilidade, integridade e segurança das 

informações. Esse curso é ideal para pessoas que querem atuar na área de Gerência e 

Administração de Redes de Computadores, elaborando projetos lógicos e físicos de redes locais e 

de longa distância. 

 

TEOLOGIA 

 
Denominação: Curso de Teologia - Bacharelado 

Autorização: Portaria MEC nº. 349 – 07.04.2010 (DOU – 09.04.2010) 

Total de Vagas anuais: 100 vagas  

Turno de funcionamento: Vespertino 

Regime de Matrícula: Seriado Semestral 

Carga Horária Total do Curso: 2.980h  

Duração do Curso: 4 anos  

 

O Curso de Bacharelado em Teologia, oferecido pela FAFICA, parte da reflexão cristã numa 

perspectiva dialógica, ecumênica e inter-religiosa. O mesmo destina-se a todas as pessoas que 

desejam aprofundar criticamente o conhecimento da fé, na interação com os demais saberes.  O 

ensino teológico se propõe também a formar teólogos (as) que atuem eticamente no ensino, na 

pesquisa e na assessoria às Igrejas, aos movimentos sociais e associações.  
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O Presidente da Comissão do Vestibular da FAFICA – Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras de Caruaru, pelo presente Edital, fundamentado na Legislação vigente, torna 

público o Processo de Seleção de candidatos(as) aos cursos de graduação a ser realizado 

em 15 de novembro de 2016, com matrícula inicial referente ao ano letivo de 2017, de 

acordo com as seguintes disposições: A) Dos Cursos: de Licenciaturas - em História (com 

setenta vagas anuais noturnas), Letras – Habilitação em Português/Inglês/Espanhol (com 

cento e vinte vagas anuais noturnas), em Pedagogia (com cento e vinte vagas anuais 

noturnas) e em Filosofia (com cem vagas anuais vespertinas); de Bacharelados - em 

Ciências Contábeis (com sessenta vagas anuais noturnas – 1ª entrada – e sessenta vagas 

anuais noturnas – 2ª entrada), em Administração (com cem vagas anuais noturnas – 1ª 

entrada – e cem vagas anuais noturnas – 2ª entrada), em Teologia (com cem vagas anuais 

vespertinas) e em Engenharia de Produção (com cem vagas anuais noturnas, sendo 

cinquenta vespertinas e cinquenta noturnas); Tecnológicos - Análise e Desenvolvimento 

de Sistemas (com cem vagas anuais noturnas – 1ª entrada – e cinquenta vagas anuais 

noturnas – 2ª entrada), Redes de Computadores (com cinquenta vagas anuais noturnas – 

1ª entrada) e Gestão Comercial (com cem vagas anuais noturnas); B) Das Inscrições: No 

período de 26/9/2016 a 8/11/2016 via on-line, através da página fafica-pe.edu.br. O 

pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 45,00 (Quarenta e cinco reais) deverá ser 

feito, preferencialmente, em qualquer correspondente da Caixa Econômica Federal ou 

Casas Lotéricas. O prazo limite para o pagamento da taxa de inscrição, através de boleto 

gerado via internet, é 9/11/2016; C) Da Matrícula: Terão direito à matrícula, os(as) 

candidatos(as) que, comprovando a conclusão do Ensino Médio ou curso equivalente, 

tenham sido aprovados(as) e classificados(as) no presente Concurso Vestibular. A 

matrícula para preenchimento das vagas dar-se-á, rigorosamente, na seguinte ordem: 1º) 

candidatos(as) aprovados(as) classificados(as); 2º) candidatos(as) aprovados(as) 

classificáveis que constam na lista de espera; 3º) candidatos(as) aprovados(as) 

classificáveis e não convocados(as) inscritos(as) para reopção de curso. Decorridos no 

máximo 25% do período letivo, caso haja desistências, poderão ser convocados(as), 

através de Edital, para preenchimento das referidas vagas, os(as) candidatos(as) 

constantes da lista de espera, observando-se, rigorosamente, a ordem de classificação, 

estendendo-se este direito àqueles(as) já matriculados(as) em outro curso, por reopção; 

D) Das Disposições Gerais: O calendário, o programa e outros dispositivos que 

regulamentam o Processo Seletivo 2017 estão contidos no Manual do Candidato que 

integra o presente Edital. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Vestibular. 

 

Caruaru, 19 de setembro de 2016. 

 
João Paulo de Araujo Gomes 

Diretor da FAFICA 

Presidente da Comissão do Vestibular 

 

EDITAL 
CONCURSO VESTIBULAR 2017 
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Prof. Pe. João Paulo de Araujo Gomes (Presidente da Comissão)  

Diretor Financeiro Pe. Roberto Ribeiro da Silva  

Prof. Wilson Rufino da Silva  

Secretária Geral Joaneska Libelle Sobral Pedrosa  

Coordenador da TI Alexandre da Silva Lemos  
 

 
 

 

 

2.1 PERÍODO: 

De 26 de setembro a 8 de novembro de 2016 – Via Internet: fafica-pe.edu.br   

 

2.2 TAXA - R$ 45,00 (Quarenta e cinco reais), paga preferencialmente em qualquer 

correspondente da Caixa Econômica Federal ou Casas Lotéricas, através de boleto gerado via 

internet. 

 

NOTAS: 1 – O prazo limite para o pagamento da taxa de inscrição é 9/11/2016. 

2 – Sob hipótese alguma, haverá devolução da taxa de inscrição. 

 

2.3 INSCRIÇÃO NA CONDIÇÃO DE CANDIDATO(A) PORTADOR DE 

NECESSIDADES ESPECIAIS 

O(A) candidato(a) portador(a) de necessidades especiais, resguardadas as condições previstas no 

Decreto Federal Nº 3.298/99, particularmente em seu Art. 40, parágrafos 1º e 2º, participará do 

Concurso em igualdade de condições com os(as) demais candidatos(as), no que se refere ao 

conteúdo das provas, à avaliação, aos critérios de aprovação e à pontuação mínima exigida para 

todos(as) os(as) demais candidatos(as).  

A solicitação de condições especiais será atendida obedecendo-se a critérios de viabilidade. 

 

2.3 CARTÃO DE INSCRIÇÃO 
Os cartões serão liberados via internet, a partir do dia 10 de novembro de 2016. Neles, os(as) 

candidatos(as) encontrarão o número da sala onde farão a prova. 

 

 

 

 
 

3.1 LOCAL/DATA/HORÁRIO: 

FAFICA - Rua Azevedo Coutinho, S/N – Bairro: Petrópolis – Caruaru, no dia 15 de novembro de 

2016, às 14h. 

 

Notas:  1 – O(A) candidato(a) deverá chegar à FAFICA 30 min antes do horário previsto para o 

início das provas; 

             2 – Às 14h, o portão de acesso da FAFICA será fechado, não se admitindo o acesso de 

candidato(a) retardatário(a); 

3 – A duração mínima das provas é de 1h e a máxima de 2h. 

1. COMISSÃO 

2. INSCRIÇÕES 

3. PROVAS 

http://www.fafica.com/
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3.2 EXIGÊNCIAS: 

- Ao entrar na sala, o(a) candidato(a) deverá apresentar aos fiscais originais dos documentos: 

Cartão de Inscrição e Documento de identificação com fotografia. 

- Não será permitido o uso de livros, anotações, impressos, celulares, aparelhos eletrônicos e 

afins. Também não será permitido o acesso às salas de candidato(a) portando qualquer tipo de 

arma, mesmo que detenha autorização legal do porte. 

- O desrespeito às exigências (mesmo em parte) implicará a anulação da prova. 

   

3.3 ESTRUTURA: 
O processo avaliativo do Vestibular Fafica 2017 envolverá a produção de um texto dissertativo-

argumentativo (Redação) com tema da atualidade. A prova é eliminatória e classificatória. Serão 

eliminados (ponto de corte) os candidatos que não obtiverem pontuação mínima de 200 pontos 

(de 1.000 possíveis). 

 

O texto deverá ter, no mínimo, 20 linhas e, no máximo, 30, obedecendo à norma padrão da língua 

portuguesa, com a nova ortografia. 

 

Receberão nota 0,0 (zero) os textos que não obedecerem à tipologia solicitada bem como os que 

fugirem completamente ao tema dado. 

 

O texto será avaliado em 5 critérios, cada um com pontuação de até 200 pontos, conforme o 

esquema abaixo: 

 

QUESITO 1: OBEDIÊNCIA À NORMA CULTA 

200 – Excelente. Você não erra ou, quando erra, comete desvios que não comprometem o texto. 

160 – Muito bom. Você comete poucos desvios, que podem ser evitados com mais atenção.  

120 – Bom. Você escreve apresentando alguns desvios gramaticais graves ou muitos desvios 

leves.  

080 – Mediano. Você demonstra domínio superficial da norma padrão, com grande quantidade 

de desvios e/ou erros gravíssimos, além de presença de marcas de oralidade. 

040 – Ruim. Você apresenta muitos desvios de forma sistemática, revelando que muitos 

aspectos da norma culta ainda não foram incorporados ao seu conhecimento. 

000 – Muito ruim. Você não demonstra nenhum domínio da norma padrão, com muitos erros 

ortográficos e de sintaxe.. 

 

QUESITO 2: Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do 

conhecimento (como história, sociologia, ciências, tecnologia) para desenvolver o 

tema 

200 – Excelente. Você desenvolve muito bem o tema, explorando aspectos importantes. A 

redação contém uma argumentação consistente e ampla. 

160 – Você desenvolve bem o tema, mas poderia ter aprofundado mais o desenvolvimento da 

argumentação.  

120 – Seu texto está mais focado no caráter expositivo do que no argumentativo. Você opina 

muito pouco. Faltam bons argumentos. 

080 - Você desenvolve de maneira tangencial o tema, dando enfoque a questões menos 

importantes ou reproduzindo ideias óbvias, o que revela má interpretação do tema proposto.  

040 – Você escreve de maneira tangencial, com argumentação falha ou muito superficial. 

Seu texto é mais expositivo, com ausência de ideias. 

000 - Você desenvolve um texto que não contempla a proposta de redação: desenvolve outro 

tema e/ou elabora outra estrutura textual. 

http://www.fafica.com/
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QUESITO 3: Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e 

argumentos em defesa de um ponto de vista 

200 – Excelente. Você seleciona, organiza e relaciona informações, fatos, opiniões e argumentos 

pertinentes ao tema de forma muito boa. 

160 – Você seleciona, organiza e relaciona informações de maneira adequada, ainda que pudesse 

ter aprofundado as ideias. 

120 – Você relaciona opiniões e argumentos de forma pouco consistente em defesa de seu ponto 

de vista. Alguns argumentos poder estar sem conexão. 

080 – O texto apresenta argumentos pouco articulados ou contraditórios. Ou você também 

pode ter usado ideias dos textos motivadores. 

040 - Você não defende ponto de vista ou o faz de maneira muito superficial. 

000 – Você apresenta informações, fatos, opiniões e argumentos incoerentes ou não apresenta 

um ponto de vista. 
 

QUESITO 4: Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários à 

construção da argumentação 

200 – Excelente. Você articula as partes do texto, sem inadequações na utilização dos recursos 

coesivos. 

160 – Muito bom. Você articula as partes do texto, com poucas inadequações na coesão.  

120 – Você articula as partes do texto com algumas inadequações. A ligação entre ideias e 

parágrafos foi prejudicada. 

080 - Você articula as partes do texto, porém com inadequações na utilização dos recursos 

coesivos. A redação pode ter problemas como frases fragmentadas; sequência justaposta de 

ideias sem encaixamentos sintáticos; emprego equivocado do conector; repetição 

desnecessária de palavras ou substituição inadequada sem se valer dos recursos de 

substituição oferecidos pela língua.  

040 - Você articula as partes do texto, porém com muitas inadequações na utilização dos 

recursos coesivos.  

000 – Você não articula as partes do texto ou as articula de forma precária e/ou inadequada. 

 

QUESITO 5: Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os 

direitos humanos 

200 – Excelente. Você elabora proposta de intervenção clara e inovadora, relacionada à tese e 

bem articulada com a discussão desenvolvida no texto.  

160 – Você elabora proposta de intervenção relacionada à tese, ainda que pudesse ter feito de 

forma mais clara.   

120 –  Sua proposta é clara, mas pouco articulada com o desenvolvimento do texto. 

080- Você elabora proposta de intervenção de forma vaga relacionada à tese, ou seja, escreve de 

forma muito superficial. 

040 -   Você elabora proposta de intervenção inviável ou muito improvável. Reflita mais. 

000 – Você não elabora proposta de intervenção. 

 

 

Notas: 1 – Em nenhuma hipótese haverá 2ª chamada para a prova, nem será concedida REVISÃO 

DE PROVA. 

 2 – O(A) candidato(a) que não respeitar as normas do Concurso será automaticamente 

desligado(a) do mesmo. 
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Referências bibliográficas para a construção de uma boa dissertação: 
 

Revistas 

1) Aventuras na História 

2) Ciência Hoje 

3) Época 

4) Galileu 

5) IstoÉ 

6) Língua Portuguesa 

7) Superinteressante 

8) Veja 

Livros 

1) CORTELLA, Mário Sérgio; FILHO, Clóvis de Barros. Ética e vergonha na cara. 

Campinas, SP: Papirus, 2014.  

2) SANDEL, Michael. Justiça: o que é fazer a coisa certa. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2012. 

3) BUCKINGHAM, Will; BURNHAM, Douglas. O livro da Filosofia. São Paulo: Globo, 

2011. 

4) RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1995. 

5) SQUARISI, Dad; CURTO, Célia. Redação para concursos e vestibulares. São Paulo: 

Contexto, 2009. 

 

 

3.4 SISTEMA DE VALORAÇÃO DAS PROVAS 

- A Redação, de caráter eliminatório (atendendo disposições da Portaria Ministerial nº. 391/2002), 

valerá nota 1.000 (mil) sendo eliminado(a) o(a) candidato(a) que nela obtiver nota inferior a 200 

(duzentos). 

Notas: 1 – S erá atribuída, automaticamente, nota 0 (Zero) à Redação, quando: 

- a folha de Redação estiver identificada por assinatura, rubrica ou qualquer sinal 

identificador (Somente o cabeçalho deverá ser preenchido);  

- a folha de Redação estiver em branco; 

- houver fuga total ao tema proposto. 

 

3.5 SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO 

Serão consideradas em ordem decrescente as médias no curso, turno e entrada da opção do(a) 

candidato(a). Em caso de empate, terá prioridade o(a) candidato(a) de maior idade. 

 

 

3.6 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: 

- Prevista para 19 de novembro de 2016, através da Internet: fafica-pe.edu.br e por listas afixadas 

na secretaria da   FAFICA. 
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4.1 DATAS: 

De 21 a 25 de novembro de 2016 – Candidatos(as) classificados(as). 

De 28 a 30 de novembro de 2016 – Candidatos(as) classificáveis (lista de espera). 

 

Notas:  

1. Nos dias 1º e 2 de dezembro de 2016 serão realizadas inscrições e matrículas para 

reopção de cursos (vagas existentes). 

2. A partir de 5 de dezembro de 2016 e durante todo o mês de janeiro de 2016 – Matrículas 

para portador de diploma (caso haja vagas). 

3. A qualquer tempo, poderá ser anulada a matrícula e todos os atos dela decorrentes, caso 

seja comprovada irregularidade ou falsidade nos documentos apresentados pelo(a) 

candidato(a). 

 

4.3 DOCUMENTOS EXIGIDOS: 
- Histórico Escolar do Ensino Médio ou equivalente, com número de registro do(a) secretário(a) e 

do(a) diretor(a) (original e cópia autenticada); 

-  Documento oficial de identidade – RG (original e cópia); 

-  Prova de quitação com a justiça eleitoral e título (original e cópia); 

-  Prova de estar em dia com o serviço militar (original e cópia); 

-  Certidão de nascimento ou casamento (original e cópia); 

-  Duas fotografias 3x4, (recentes); 

-  CPF (original e cópia); 

-  Comprovante de residência (cópia). 

-  Comprovante de pagamento. 

 

Nota: Todos os documentos devem ser legíveis, sem rasuras. Os documentos originais solicitados 

serão devolvidos. 

 

 

 

 

5.1 Caso o número de matriculados/as na turma seja inferior a 40 (Quarenta alunos/as) a FAFICA 

não se obriga a oferecer turma, podendo os/as alunos/as aprovados/as optarem por se matricular 

em outro curso da instituição uma vez existindo oferta de turma e vagas disponíveis. 

 

4. MATRÍCULAS 

5. DISPOSIÇÕES FINAIS 

http://www.fafica.com/
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