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As Faculdades Integradas de Aracruz - FAACZ, entidade de ensino superior mantida pela 
Fundação São João Batista (FSJB), em conformidade com os termos do seu Regimento e 
de acordo com a legislação educacional, torna pública a abertura das inscrições para o 
Processo Seletivo 2019/1, que tem por objetivo a seleção de candidatos ao Curso de 
Graduação Plena na modalidade de oferta presencial. 

 
1. CURSO OFERTADO REFERENTE AO 1º SEMESTRE/2019: 

 

 ORD 
CURSOS DE 

GRADUAÇÃO PLENA 
DURAÇÃO DO 

CURSO 
ATOS LEGAIS 

VAGAS 
 

TURNO 

 
PSICOLOGIA 
(Bacharelado) 

5 ANOS 
Autorização: 
Portaria nº 851, de 30/11/2018, 
publicado no D.O.U. 04/12/2018 

100 Noturno 

 
 

2. CALENDÁRIO 
 

INSCRIÇÕES PERÍODO HORÁRIO e LOCAL 
Período, horário e Local 17/12/2018 a 

14/01/2019 
www.faacz.com.br 
on line 

Valor da taxa de Inscrição: ISENTA 
   

PROVAS E MATRÍCULAS DATA HORARIO E LOCAL 
Data, horário e local da 
Prova 

15/01/2019 
Terça-feira 

Das 19h as 21h30min 
Local: Sede da FAACZ 
Rua: prof. Berilo Basilio dos 
Santos, 180 – Centro –
Aracruz-ES, CEP: 29.194-910 

Divulgação do Resultado 18/01/2019 
(sexta-feira) 

A partir das 17h: 
www.faacz.com.br 
 

Período para matricula 
dos Aprovados  

21/01/2019 a 
31/01/2019 

Das 9h as 19h30min – de 
segunda a sexta-feira. 
Local: Secretaria da 
FAACZ 

SUPLENTES DATA HORÁRIO E LOCAL 
Inicio da Convocação de 
Suplentes , em caso de 
disponibilidades vagas 

01/02/2019 Das 12h as 20h30min – 
de segunda a sexta-feira. 
Local: Secretaria da 
FAACZ 

 
 

3. DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO 
 
 

3.1. Habilitados à inscrição: poderão se inscrever ao Processo Seletivo das 
Faculdades Integradas de Aracruz os candidatos que já concluíram, ou estão 
concluindo em 2018, o ensino médio ou equivalente.  

CURSOS DE GRADUAÇÃO PLENA: 

http://www.faacz.com.br/
http://www.faacz.com.br/
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3.2. As inscrições serão realizadas de acordo com o calendário acima descrito, e 
pelo endereço eletrônico www.faacz.com.br . 
 

3.3.Caso o candidato tenha dificuldades para realizar a inscrição on line e 
necessitar de orientação deverá ligar para o telefone (27) 3302-8049, de segunda 
à sexta-feira das 09h as 20h30min ou pelo e-mail: vestibular@faacz.com.br 
 
 
Ao concluir sua inscrição, o candidato receberá um e-mail de confirmação. 
Caso não receba este e-mail após 48h, deverá fazer contato com a FAACZ para 
verificação do ocorrido. 
 
 

3.4. As Faculdades Integradas de Aracruz se reservam ao direito de alterar o 
número de vagas oferecidas no Processo Seletivo 2019/1, em função do 
estabelecimento de convênio com programas governamentais de acesso ao 
ensino superior (PROUNI e NOSSA BOLSA).  
 
 

3.5. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSCRIÇÃO 
 

. DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO (Identidade, Passaporte, carteira de Habilitação, 
Carteira de Trabalho 
No dia da prova o candidato deverá apresentar o documento oficial com foto. 
. NUMERO DO CPF 
 
 

4. DA PROVA DE SELEÇÃO 
 

 
PROVA QUESTÕES VALOR EMENTA 

REDAÇÃO 1 questão 
A REDAÇÃO é de caráter 
eliminatório. O 
candidato que obtver 
resultado inferior a 20% 
do valor máximo será 
desclassificado.  

100 
PONTOS 

- A redação tema atual a 
partir do qual são verificadas 
as habilidades de produção 
de texto, raciocínio lógico, 
coerência textual, 
objetividade, adequação ao 
tema e aos objetivos da 
proposta, coerência, coesão, 
pertinência argumentativa, 
paragrafação, estruturação 
de frases, morfossintaxe, 
adequação do vocabulário, 
acentuação, ortografia e 
pontuação.  
 

http://www.faacz.com.br/
http://www.faacz.com.br/
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OBJETIVA Língua Portuguesa – 07 
questões 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matemática- 05  
questões 
 
 
 
 
 
 
 
 
História – 04 questões 
 
 
 
 
 
Geografia – 04 questões 
 

70 pontos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 pontos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 pontos 
 
 
 
 
 
40 pontos 
 
 

- Interpretação de texto; 
- Aspectos fonológicos e 
morfológicos: classificação de 
fonemas, encontros vocálicos 
e consonantais, dígrafo, 
sílabas, acentuação.  
- Concordancia nominal e 
verbal; 
- Sintaxe: termos da oração; 
composição do período: 
coordenação e subordinação; 
sintaxe de concordância, de 
regência e de colocação. 
Crase e pontuação.  
 
 
 
- Aritmética: proporção, 
operações com frações, 
percentagens, regra de três.  
- Álgebra: Relações e funções. 
Equações de 1º e 2º graus. 
- Geometria 
 

 
 
 
História do Brasil  História 
da América  História Antiga 
 História Contemporânea 
 
 
 
Espaço mundial: 
Desigualdade, economia e 
trabalho  O espaço 
geográfico brasileiro: 
Formação do território - 
Distribuição territorial - 
Atividades econômicas - 
Participação do Brasil na 
Ordem Mundial  O planeta 
Terra: Os climas - Os 
ecossistemas terrestres – 
Relevo – Água - Superfície 
terrestre  Questão 
Ambiental. 
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4.1. O candidato deverá realizar a prova na data informada neste edital, obedecendo os 
horários e local, com duração máxima de 2 horas e meia; 
 
 

5 . DA ELIMINAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO   
 

Será eliminado do  Processo Seletivo FAACZ/2019/1º o candidato que: 
 

- Não comparecer a prova; 
- Entregar a redação à lapis; 
- Não entregar o cartão resposta; 
- não alcançar o limite mínimo exigido na redação, conforme edital; 
- Usar de meios fraudulentos para realização da prova. 
 
 
 

6 .DO APROVEITAMENTO DOS RESULTADOS DO EXAME NACIONAL DO 
ENSINO MÉDIO (ENEM) 
 
6.1. As Faculdades Integradas de Aracruz acolherão o resultado do ENEM 2016 e 2017 como 
critério de classificação no Processo Seletivo/2019, desde que o candidato manifeste seu 
interesse pelo aproveitamento no ato da inscrição, e tenha alcançado o índice mínimo de 20% 
(vinte por cento), na prova objetiva, e, no mínimo, 20% (vinte por cento) na redação.  
 
6.2. O candidato inscrito via nota do ENEM 2016 e 2017, conforme explicitado no parágrafo 
anterior, estará dispensado da realização da Prova Objetiva e da Redação.  
 
 
 

7. SISTEMA DE SELEÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE: 
 

Serão desclassificados os candidatos que não alcançarem o mínimo de 20% sobre o 
valor da etapa de redação e, o mínimo de 20% sobre o valor da etapa objetiva. 
 
7.1. Da ordem de classificação: os candidatos serão classificados para o curso a que 
concorrem, pela ordem dos pontos conquistados; 
 
7.2. Do critério de classificação: a classificação do candidato será apurada mediante a 
soma dos pontos alcançados nas duas etapas avaliativas, considerada em ordem 
decrescente. 
 
7.3. Do critério de desempate: ocorrendo empate na última vaga, o desempate será feito 
na seguinte ordem: a) pelo maior número de pontos obtidos na prova de redação; b) 
pelo maior número de pontos alcançados na Prova de Língua Portuguesa. 
 
 
8. DA MATRÍCULA 
 

No ato da matrícula os candidatos classificados pelo Processo Seletivo/2019 das 
Faculdades Integradas de Aracruz, deverá entregar os seguintes documentos:   
 

http://www.faacz.com.br/
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Ord. QUT TIPO ORIGINAL/CÓPIA 
1 1 Foto 3 x 4 colorida ORIGINAL 
2 1 via Histórico Escolar de conclusão do Ensino 

Médio ou Certificado do 2º Grau* 
-original ou cópia 
autenticada;  

-quando realizado à 
distância, comprovar 
publicação em DIÁRIO 
OFICIAL. 

3 1 Certidão de Nascimento ou casamento Cópia simples 
4 1 Carteira de identidade ou habilitação Cópia simples 
5 1 CPF Cópia simples 
6 1 Título de Eleitor e prova de estar em dia com 

suas obrigações eleitorais 
Cópia simples 

7 1 Comprovante de quitação com a Justiça 
militar (sexo masculino) 

Cópia simples 

8 1 Comprovante de residência  Cópia simples 
9 1 Comprovante do pagamento da 1ª parcela 

Deposito deverá ser efetuado no banco 
BANESTES – AG. 111 – CC.: 2.153.443 ou 
pagamento no CARTÃO DE DÉBITO direto 
na Tesouraria da instituição.  

Liberação da 
Tesouraria da FSJB/ 
FAACZ 

 
 

*Caso o candidato ainda não tenha o histórico de conclusão do ensino médio, deverá 
apresentar no ato da matricula, DECLARAÇÃO ORIGINAL, assinada e carimbada 
pela Direção da Escola, com data de conclusão do ensino médio. 
 
 

Em caso de pendencias de documentos pessoais, o candidato assinará um TERMO DE 
RESPONSABILIDADE, com prazo máximo definido pela instituição. 
 
 

Das infrações e penalidades: aquele que, para a matrícula, se servir de documento 
inidôneo ou falso, terá sua matrícula anulada ficando sujeito a perda da vaga obtida e 
dos valores pagos, além das demais punições previstas em lei. 
 

 
 

A efetivação da matricula se dará somente: 
- Após assinatura do contrato de prestação de Serviços Educacionais; 
- Apresentação da documentação solicitada; 
- Pagamento do valor referente a primeira parcela da semestralidade 2019/1. 

 
 

9. DAS MENSALIDADES: 
 
Conforme preceitua a Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 1999 e Decreto nº 3.274, de 
06 de dezembro de 1999, os valores das mensalidades dos cursos de graduação plena 

http://www.faacz.com.br/
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das Faculdades Integradas de Aracruz, estarão disponibilizados na Tesouraria da 
Fundação São João Batista (FSJB), Mantenedora da FAACZ (FSJB). 
 
9.1. Da assinatura do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais: no ato da 
matrícula o aluno receberá o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, em duas 
vias, o qual deverá ser lido, preenchido e assinado pelo próprio aluno, ou por seu 
representante legal, na hipótese de ser o matriculando menor de idade. 
 
 
10.DA VALIDADE DO PROCESSO 
 

O presente Processo Seletivo é válido somente para o primeiro semestre letivo de 
2019, não havendo reserva de vagas para os anos posteriores. 
 
 
 

11. DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
11.1. Não serão admitidos à prova os candidatos retardatários, assim considerados os 
que chegarem 15 minutos após o horário previsto para a sua realização. 
 
11.2. Para a realização da prova, recomenda-se que os candidatos estejam no local 
indicado até 30 (trinta) minutos antes do início previsto para a mesma. 
 
11.3. Não haverá, em qualquer hipótese, revisão de prova, recurso contra a 
classificação obtida, e devolução da quantia paga a título de inscrição. As Faculdades 
Integradas de Aracruz se resguardam no direito de não fornecer o caderno de 
aplicação de provas ao fim da aplicação da mesma; 
 
11.4. As Faculdades Integradas de Aracruz participam e estendem aos alunos sua 
candidatura ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES), ao 
Programa Universidade para Todos – PROUNI e ao Programa NOSSABOLSA do Estado 
do Espírito Santo, não garantindo, entretanto, a aprovação expressa de sua proposta por 
parte dos órgãos superiores do sistema creditício no MEC. 
 
 
11.5. As Faculdades Integradas de Aracruz possibilitam ao aluno matriculado participar 
do Programa de Financiamento Estudantil PRAVALER. 
 
11.6. As Faculdades Integradas de Aracruz reservam-se ao direito legal de ofertar até 
20% de disciplinas dos cursos na modalidade semipresenciais, conforme legislação 
vigente. 
 
11.7. As Faculdades Integradas de Aracruz se resguardam no direito de não formar 
turmas com menos de 35 alunos devidamente matriculados. 
 
11.8. É vedada a matricula ao candidato que não tenha concluído o ensino médio ou se 
apresente em sua documentação escolar alguma pendencia curricular. 
 

http://www.faacz.com.br/
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11.9. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos, a partir da notificação de sua 
ocorrência, pela Comissão do VESTFAACZ 2019.  
 

 
Aracruz/ES, 13 de dezembro de 2018. 

 
 
 

João Carlos Arivabene                                                   Terezinha Maria Vieira Tonon 
Presidente da Comissão                                                                       Secretária FAACZ 

http://www.faacz.com.br/

