SOCIEDADE EDUCACIONAL PORTAL DAS MISSÕES SEPM - ME
FACULDADE ECOAR - FAECO

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 2015/1 DA FACULDADE ECOAR
2º EDIÇÃO
A Faculdade Ecoar de Passo Fundo faz saber aos interessados que, no período de 10 de novembro a
12 de dezembro de 2014, estarão abertas no site da FAECO, as inscrições ao PROCESSO SELETIVO
2015/1 – 2º EDIÇÃO para ingresso nos cursos de Graduação relacionados no QUADRO I deste Edital.
O PROCESSO SELETIVO 2015/1 será regido por este Edital, aprovado, em 03 de novembro de
2014 pela Direção desta Faculdade.

1. PROCESSO DE INSCRIÇÃO
1.1. Disposições Gerais
a) Todas as informações estão disponíveis no site www.faeco.com.br onde o candidato deverá efetuar sua
inscrição. O candidato irá preencher a ficha de inscrição, imprimir o boleto e efetuar o pagamento. Será
cobrada taxa de inscrição no valor de R$ 30,00. O comprovante de pagamento, deverá ser apresentado no
dia da prova de redação.
b) O período de inscrições terá início em 10 de novembro e fim em 12 de dezembro de 2014 e para as vagas
remanescentes de 5 de janeiro a 27 de fevereiro de 2015. Horário de atendimento: das 9h às 12 h e das
14h às 21h.
c) Alunos que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio não necessitam participar de processo
seletivo. Após o procedimento de inscrição, já possuem vaga, desde que apresentem o boletim de
desempenho com pontuação mínima de 500 pontos na prova do ENEM.
d) Candidatos com idade acima de 40 anos estão dispensados da realização da prova.

1.2. Da Ficha de Inscrição
Para efetivar a inscrição, o candidato ou seu representante, neste caso sob inteira responsabilidade do
candidato, deverá:
a) Estar de posse de um documento de identidade;
b) Preencher corretamente a Ficha de Inscrição;
c) Manter sob sua posse o Comprovante de Inscrição.
d) O candidato ou seu representante, ao proceder a inscrição, declara-se ciente e de acordo com as normas
da Faculdade Ecoar e aceita as decisões tomadas pela Comissão Técnica, nos casos omissos e nas situações
não prevista no presente edital.
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2. DAS VAGAS
2.1. As vagas serão preenchidas de acordo com a classificação do candidato.

2.2. As vagas oferecidas para o primeiro semestre de 2015 estão especificadas na Tabela a seguir:
Tabela 1. Cursos oferecidos pela FACULDADE ECOAR no processo seletivo de 2015/1:
CURSOS

Portaria MEC

VAGAS TURNO
D

DURAÇÃO

Nº 372 de 15/08/2008

75

Noturno

5 semestres

Nº 372 de 15/08/2008

75

Matutino

5 semestres

Nº 2.384 de 05/07/2005

100

Noturno

8 semestres

Nº 2.384 de 05/07/2005

100

Matutino

8 semestres

Bacharelado em Ciências Contábeis

Nº 2127 de 16/06/2005

100

Noturno

8 semestres

Bacharelado em Serviço Social

Nº 380 de 26/05/2008

50

Noturno

8 semestres

Bacharelado em Sistemas de Informação Nº 2126 de 16/06/2005

50

Noturno

8 semestres

Tecnologia em Gestão Ambiental
Bacharelado em Administração

2.3. A Faculdade Ecoar reserva-se ao direito de não oferecer o(s) Curso(s) que não atingir(em) o percentual
de 50% (cinquenta por cento) do número de vagas oferecidas.

2.4. No caso previsto no item anterior (2.3) o candidato será comunicado no primeiro dia de aula e terá a
liberdade de optar por outro curso.

3. DOS VALORES DOS CURSOS:

Tabela 2. Valores dos Cursos da FACULDADE ECOAR para 2015/1:
CURSO
Bacharelados
Tecnologia em
Gestão Ambiental

Valor da mensalidade

Desconto para pagamento
até o vencimento

R$ 490,00

10 %

R$ 490,00

10 %

Informe-se no site ou na secretaria acadêmica sobre a possibilidade de bolsas de até 40 %.

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO:
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O Processo de Seleção ocorrerá com a realização de uma redação no dia 14 de dezembro às 14 horas nas
dependências da FAECO, situada na Avenida Presidente Vargas, 53 A, em Passo Fundo - RS. Após esta
data, se houver ofertas de vagas remanescentes, poderá ser feito agendamento de prova até data estipulada
neste edital.

4.1 Do conteúdo programático do processo seletivo
Será realizada uma redação abordando tema atual revelado no momento da prova. A prova de Redação em
Língua Portuguesa constará da produção de um texto de 25 (vinte e cinco) a 35 (trinta e cinco) linhas, de
acordo com as instruções nela indicadas. O valor da prova de Redação será de 100 (cem) pontos, e no seu
julgamento serão considerados os aspectos textuais e formais. Será considerado aprovado o candidato que
atingir nota igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos. Os candidatos que obtiverem nota zero na redação
serão eliminados.

5. DA MATRÍCULA

A matrícula dos candidatos classificados será realizada na sede da FAECO entre os dias 18 e 19 de
dezembro de 2014, das 9h até às 12 h e das 14h às 21h. Para os candidatos às vagas remanescentes a
matricula ocorrerá, com agendamento prévio, na secretaria de graduação, das 9h até às 12 h e das 14h às 21h.
As vagas não preenchidas poderão ser ocupadas sucessivamente por: Candidatos excedentes no Processo
Seletivo do Curso, obedecida a ordem de classificação; Candidatos excedentes em outros cursos, obedecida a
ordem de classificação, com preferência para o mais velho, no caso de empate. Não será cobrada taxa
específica de matrícula.
Para efetivação da matrícula são necessários os seguintes documentos, todos em 2 cópias acompanhadas
do documento original: Carteira de Identidade; Cadastro de Pessoa Física - CPF; Título de Eleitor; Certidão
de Nascimento ou Casamento; Certificado de Reservista ou prova de estar em dia com a obrigação militar
para candidato do sexo masculino; Certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente; Histórico
Escolar do Ensino Médio ou equivalente; Comprovante de residência e duas fotos 3 X 4 (originais, iguais e
recentes).
Além da entrega dos documentos mencionados no item 4.2 para efetivação da matrícula o aluno deverá
efetuar o pagamento da primeira mensalidade referente ao semestre letivo de 2015/1 de acordo com o
respectivo valor para cada Curso. O aluno ingressante deverá matricular-se, no mínimo, em 12 créditos.
Não é admitido o trancamento de matrícula para calouros.
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Em caso de cancelamento de matrícula, não haverá ressarcimento do valor pago no ato da matrícula.

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente Processo Seletivo só é válido para a matrícula no 1º Semestre letivo de 2015.
6.1. A relação dos candidatos classificados, conforme o número de vagas, será divulgada no dia 17 de
dezembro de 2014, às 15 horas, no site e na sede da FAECO.
6.2. Em caso de mudança de endereço, após a inscrição, o candidato deverá comunicar o novo endereço, por
escrito, à FAECO. A Faculdade Ecoar cobrará mensalidades e taxas escolares fixadas na forma da lei, cujos
valores e formas de pagamento poderão ser obtidos pelo candidato na sede da Instituição. Os alunos
inadimplentes poderão ter seu nome encaminhado ao Serviço de Proteção ao Crédito ou Cartório de Protesto
de Títulos decorridos 05 (CINCO) dias do vencimento da(s) parcela(s).
6.3. Os programas dos cursos e demais componentes curriculares, sua duração, requisitos, qualificação do
corpo docente, recursos disponíveis e critérios de avaliação encontram-se a disposição na secretaria
acadêmica e no site www.faeco.com.br.
6.4. Ao concluir o processo de inscrição o candidato declara-se ciente e de acordo com as normas do
presente edital e as normas gerais da Faculdade Ecoar, bem como aceita as decisões que venham a ser
tomadas pela Comissão Técnica do Vestibular. Informações sobre concessão de bolsas deverão ser
consultadas em edital próprio, disponível no site da FAECO.
6.5. A Comissão Técnica poderá, sempre que necessário, adotar normas complementares, promovendo a
competente divulgação.

7. DO INÍCIO DAS AULAS

As aulas para as turmas que obtiverem 50% da quantidade de vagas ofertadas terão início dia 02 de março de
2015.

Passo Fundo RS, 03 de novembro de 2014.

Ricardo de Oliveira Miranda Junior
Diretor Geral da Faculdade Ecoar
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