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CARO VESTIBULANDO!

A Faculdade Sagrada Família – FASF preparou-se para lhe receber.
Nosso corpo docente, formado na sua grande parte por Doutores e Mestres, sabe que,
pessoas como você, buscam a competência no projeto pessoal da construção de um futuro
melhor e que espera uma Faculdade com potencial para colocá-lo no mercado de trabalho.
O vestibular da FASF será realizado em duas modalidades: o Tradicional e o Agendado.
O Tradicional é um vestibular presencial, no qual todos os candidatos inscritos fazem as
provas no mesmo dia, horário e local.
A outra modalidade oferecida pela FASF é o Vestibular Agendado.
Essa opção permite que você realize sua prova em um local especialmente preparado
para recebê-lo, com data e hora escolhido por você.
Além de mais tranquilidade e comodidade, o vestibular agendado permite que você
saiba seu resultado, em até 48 horas após a realização de sua prova. Ressaltamos apenas
que o vestibular agendado somente ocorrerá, caso ocorra sobra de vagas do vestibular
tradicional. Nossa prioridade é promovê-lo como ser humano integral, oferecendo inúmeras
possibilidades para a sua formação profissional. Acreditamos que, dessa forma, contribuiremos
para que você encontre seu lugar na sociedade. Desejamos compartilhar com você os próximos
anos e ajudá-lo a construir a essência da sua identidade.

Irmã Edites Bet
Diretora Geral da FASF
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ATENÇÃO VESTIBULANDO!
Acompanhando os resultados de discussões sobre o novo perfil profissional dos
egressos do Ensino Superior, a Faculdade Sagrada Família apresenta o seu Processo Seletivo
de Verão/2018, que dá continuidade à busca de novas propostas do seu processo pedagógico
visando um melhor preparo de seus estudantes para o mundo do trabalho e para a sua
realização pessoal.
No Processo Seletivo, as pessoas com deficiência (PcD), gestantes e mães que estão
amamentando poderão requerer banca especial para a realização das provas, se assim o
desejarem.
O candidato com deficiência visual poderá pedir que a prova seja ampliada ou escrita
em Braille.
Na banca especial, pessoa com deficiência auditiva terá intérprete em linguagem de
sinais.
Salientamos que a correção da Redação para os deficientes auditivos será feita por
profissionais especializados, a fim de respeitar problemas de comunicação.
A Faculdade Sagrada Família, possui programas de incentivo a permanência do
Estudante, tais como: desconto na mensalidade por pontualidade, convênio com diversas
empresas e conta também com o CAEF - Centro de Apoio ao Estudante FASF, que lhe auxiliará
em todas as suas dúvidas.
A prova do vestibular da FASF contará com as seguintes disciplinas: Redação, Língua
Portuguesa, Conhecimentos Gerais e Matemática. A prova de Conhecimentos Gerais versará
sobre temas atuais e a Redação levará em conta competências que devem ser observadas na
elaboração de um texto em prosa do tipo dissertativo/argumentativo.
Será um prazer tê-lo conosco, fazendo parte da nossa grande família que é a FASF.
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FACULDADE SAGRADA FAMÍLIA - FASF
COMISSÃO CENTRAL DE VESTIBULAR – CCV
PROCESSO SELETIVO DE VERÃO 2018

1. NORMAS REGULADORAS
O sistema de classificação de todos os candidatos será composto por 4 disciplinas. As
disciplinas comuns para todos os cursos são: Redação, Conhecimentos Gerais, Língua Portuguesa
e Matemática. As disciplinas de Conhecimentos Gerais, Língua Portuguesa e Matemática terão
peso 1 e a Redação terá peso 2.

2. CALENDÁRIO
EVENTO
Inscrição via Internet

Inscrições Presenciais

DATA/HORA

LOCAL

01/11/2017 a 01/12/2017

www.fasf.com.br

01/11/2017 a 01/12/2017

Secretaria da FASF – Av. Vicente
Machado, 890 – Centro – tel. 3027 8027

das 14h às 22h
(segunda a sexta-feira)

Provas do Processo

04/12/2017 –

Seletivo Tradicional

Segunda-feira

Divulgação do Resultado

Das 19h às 22h30
07/12/2017 –
Quinta-feira
14 horas

Matrícula
De 07 a 15 de dezembro

Faculdade Sagrada Família - Av.
Visconde da Taunay, 101 – Centro
Bloco Terceirão
Internet ( www.fasf.com.br) e Secretaria
da FASF – Av. Vicente Machado, 890 –
Centro – tel. 3027 8027
Secretaria da FASF – Av. Vicente
Machado, 890 – Centro – tel. 3027 8027

das
14h às 21h

Início das Aulas

19 de fevereiro de 2018.
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O ensalamento estará disponível na
entrada da FASF

3. CURSOS E VAGAS OFERTADAS
CURSO/DURAÇÃO

TURNO

VAGAS

Pedagogia – (licenciatura, 8 semestres)

Noturno

50

Sociologia – (licenciatura em Ciências Sociais, 8 semestres)

Noturno

50

Administração – (bacharelado, 8 semestres)

Noturno

50

Ciências Contábeis – (bacharelado, 8 semestres)

Noturno

50

4. EXCLUSÃO DE OPÇÃO DECORRENTE DA NÃO
OFERTA DO CURSO PRETENDIDO NO PROCESSO
SELETIVO
A Faculdade Sagrada Família - FASF poderá exercer o direito de excluir qualquer curso
ofertado neste Processo Seletivo, quando o número de inscritos não preencher o número de vagas
ofertadas, para um curso no Processo Seletivo-Verão 2018.
Para garantir a concorrência, o candidato deverá preencher 01 (uma) opção dos cursos
disponíveis. Caso a opção escolhida pelo candidato venha a ser excluída, o candidato poderá pedir
o reembolso do valor da inscrição paga junto à Secretaria da FASF ou realizar a troca de opção
caso haja vaga.

5. INSCRIÇÕES

5.1 - INSCRIÇÃO VIA INTERNET
Data: 01/11/2017 a 01/12/2017
Taxa de Inscrição: Doação de alimento: 1 lata de leite em pó 400 gramas, ou 3 kg de
arroz, feijão ou farinha de trigo, ou 2 litros de óleo de soja.
Informações: www.fasf.com.br
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5.2 - INSCRIÇÃO PRESENCIAL
Data: 01/11/2017 a 01/12/2017
Local: Secretaria da FASF – Av. Vicente Machado, 890 – Centro – tel. 3027 8027
Taxa de Inscrição: Doação de alimento: 1 lata de leite em pó 400 gramas, ou 3 kg de
arroz, feijão ou farinha de trigo, ou 2 litros de óleo de soja.
Horário: Segunda a sexta-feira: das 14h às 22h
Observação: Será disponibilizado uma máquina para aqueles que tem dificuldade de
acesso a um computador

5.3 - CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA
O candidato com deficiência terá um SETOR PRÓPRIO para a realização da prova, para
isto deverá enviar e-mail para contato@fasf.com.br.

6. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
 O candidato deverá no dia da prova, OBRIGATORIAMENTE, portar seu documento de identidade
ou outro documento oficial que contenha fotografia recente, o recibo de pagamento da taxa de
inscrição, para praticar todos os atos do Processo Seletivo.

7. PROVAS
 O candidato deverá comparecer ao local de exame com 30 minutos de antecedência em relação
ao horário de início da prova (19h30) munido do original da Cédula de Identidade ou outro
documento oficial que contenha fotografia recente, comprovante de inscrição, o recibo de
pagamento da taxa de inscrição e caneta esferográfica azul ou preta.
 A prova será realizada com duração de 03 (três) horas.
 Não será permitida a utilização de calculadoras ou quaisquer outros meios eletrônicos.
 Os celulares devem ficar desligados e guardados.
 O não atendimento desses itens desclassificará o candidato.

Local de Prova: Faculdade Sagrada Família - Av. Vicente Machado, 890 – Centro
Bloco Terceirão.
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7.1 - INFORMAÇÕES SOBRE AS PROVAS
As provas serão compostas por 4 (quatro) disciplinas comuns: Redação, Conhecimentos
Gerais, Língua Portuguesa e Matemática.
As disciplinas de Conhecimentos Gerais, Língua Portuguesa, Matemática, comporão a prova
de múltipla escolha, sendo 10 questões para cada disciplina, sendo que cada questão valerá 01(um)
ponto. Cada candidato realizará uma redação que valerá 20(vinte) pontos, sendo ela eliminatória
em caso de zero a quatro pontos, totalizando 50(cinquenta) pontos.

REDAÇÃO: A proposta de redação para o processo seletivo citado acima apresentará um
tema de ordem social, científica, cultural ou política, para ser desenvolvido em forma de TEXTO EM
PROSA DO TIPO DISSERTATIVO / ARGUMENTATIVO.

8. CLASSIFICAÇÃO E PREENCHIMENTO DE VAGAS
Serão considerados, para fins de classificação, os candidatos que obtenham:
No mínimo 5 (cinco) pontos na prova de Redação; pontuação diferente de zero na Disciplina
de Conhecimentos Gerais.
A classificação final se dará pelas maiores somas do processo seletivo.
UTILIZAÇÃO DO ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio:
O candidato que realizou o ENEM nos últimos três anos (2014, 2015 ou 2016) obtendo em
conhecimento gerais pontuação maior ou igual a 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos e, 500
(quinhentos) pontos na redação, poderá ser dispensado da realização das provas do Processo
Seletivo de Verão/2018.

8.1 - CRITÉRIOS PARA DESEMPATE PARA TODOS OS CURSOS
Se na classificação dos candidatos ocorrer empate, obedece-a ao seguinte critério:
1- Maior pontuação obtida na Redação;
2- Maior pontuação obtida nas provas de múltipla escolha;
3- Idade dos candidatos, sendo que o mais velho tem prioridade sobre o mais novo.
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8.2 - PREENCHIMENTO DE VAGAS
Far-se-á de acordo com a classificação demonstrada pelo candidato para cada curso. Em
caso de não preenchimento das vagas, abrirá o processo seletivo agendado conforme item 2 do
regulamento.

9. MATRÍCULA E PERDA DE VAGA
O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 07 de dezembro de 2017, às 14 horas,
pela internet – www.fasf.com.br ou na Secretaria da FASF – Av. Vicente Machado, 890 – Centro –
tel. 3027 8027.
As matrículas serão efetuadas na Secretaria da FASF – Av. Vicente Machado, 890 – Centro
tel. 3027 8027, de 07 a 15 de dezembro de 2017, das 14h às 22h.
.

9.1 DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA
Os candidatos classificados no vestibular de Inverno deverão apresentar a seguinte
documentação:
a)

Cópia do histórico escolar de ensino médio (2º grau ou equivalente), com certificado de

conclusão no verso;
b)

Fotocópia da certidão de nascimento ou casamento; da cédula de identidade; do CPF;

certificado de reservista (homens)
c)

Candidatos menores de 18 (dezoito) anos, deverão apresentar-se para a matrícula,

acompanhados de seu representante legal;
d)

Comprovante de residência;

e)

Pagamento da primeira mensalidade
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OBSERVAÇÕES:


Em hipótese alguma, após a matrícula, os documentos apresentados serão devolvidos
aos alunos.



Candidatos menores de 18 (dezoito) anos, deverão obrigatoriamente apresentar-se para
matrícula, acompanhados de seu responsável legal.



Candidato com o curso superior ou de ensino médio (2º grau – nível técnico), portador de
diploma devidamente registrado, fica dispensado de apresentar o histórico escolar, o qual
deverá ser substituído por duas fotocópias do diploma;



O candidato que por algum motivo não puder comparecer para efetivar a sua matrícula poderá
fazê-la por procuração com firma reconhecida em cartório, no período estipulado para matrícula
do seu curso.

10. DESISTÊNCIA / CANCELAMENTO
O candidato classificado nos Processos Seletivos e com matrícula efetivada na FASF, poderá
requerer a devolução de 90% da importância paga no ato da matrícula, desde que formalizado,
através de requerimento via protocolo, no prazo de sete dias anteriores ao início do semestre
2018/1 , ou seja, somente ocorrerá a devolução para as solicitações protocoladas até o dia
12/02/2018. Após o dia 12/02/2018 não haverá a devolução de valores conforme prevê a Lei
Estadual nº 17.485/2013.

11. CURSOS/SITUAÇÃO PERANTE O MEC

CURSO

CONCEITO

Administração – bacharelado

4

Ciências Contábeis – bacharelado.

4

Sociologia – Licenciatura em C. Sociais

3

Pedagogia – licenciatura.

4
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ATOS DE AUTORIZAÇÃO OU
RECONHECIMENTO
REC.
NATUREZA
Sim
Portaria MEC nº. 270 de
03/04/2017 – DOU 04/04/2017
Sim
Portaria MEC nº 270 de
03/04/2017 – DOU 04/04/2017
Sim
Portaria MEC nº 432 de
29/07/2014 – DOU 31/07/2014
Sim
Portaria MEC nº 1.094 de
24/12/2015 – DOU 30/12/2015

12. OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES
O descumprimento de quaisquer das exigências e de prazo, para a efetivação da matrícula,
IMPLICARÁ PERDA DE VAGA.
a) Não será admitida, em hipótese alguma, matrícula sem os comprovantes de conclusão do
Ensino Médio (2º grau ou equivalente), aos candidatos classificados:
•

O candidato que não possua o certificado de conclusão do Ensino Médio (2º Grau ou
equivalente) no dia de sua matrícula poderá efetivá-la, condicionada à apresentação desse
documento, conforme termo de ciência que será assinado no ato da matrícula.

•

O candidato que porventura tenha cursado o Ensino Médio (2º Grau ou equivalente) no exterior
deverá apresentar documento comprobatório de equivalência de curso emitido pelo órgão
competente.

b) Os candidatos aprovados no Processo Seletivo, que tenham concluído curso superior ou
estejam legalmente habilitados em alguma disciplina, estarão em condições de requerer
aproveitamento de estudos (dispensa) da mesma. Para tanto, deverão apresentar, no ato de
matrícula, os seguintes documentos:
 Histórico escolar original constando autorização ou reconhecimento do curso, devidamente
atualizado, da Instituição de Origem e da(e) outra(s) instituição(ões) de ensino que o
interessado tenha estudado;
 Ementa das disciplinas cursadas com aproveitamento da Instituição de Origem e da(e)
outra(s) instituição(ões) de ensino que o interessado porventura tenha estudado;
c) Os casos omissos nesse regulamento serão resolvidos pela CCV da FASF.
d) Local de funcionamento dos cursos, Faculdade Sagrada Família – FASF, sito a Av. Vicente
Machado, 890 – Centro – Ponta Grossa - Pr.

Ponta Grossa, 27 de outubro de 2017
Irmã Edites Bet,
Diretora Geral da FASF
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13.PROGRAMAS DAS DISCIPLINAS
1. CONHECIMENTOS GERAIS
A prova de Conhecimentos Gerais versará sobre temas atuais, distribuídos pelas áreas
abaixo descritas.
− Conceitos das várias áreas do conhecimento para a compreensão de fenômenos naturais,
de processos histórico-geográficos, da produção tecnológica e das manifestações artísticas;
− Selecionar, organizar, relacionar e interpretar dados e informações representados de
diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar situações-problema;
− Relacionar informações, representadas em diferentes formas, e conhecimentos disponíveis
em situações concretas para construir argumentação consistente;
− Recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para elaboração de propostas de
intervenção solidária na realidade, respeitando os valores humanos e considerando a
diversidade sociocultural.

2. REDAÇÃO
a) A proposta de redação apresentará um tema de ordem social, científica, cultural ou política, para
ser desenvolvido em forma de TEXTO EM PROSA DO TIPO DISSERTATIVO /
ARGUMENTATIVO.

b) Na construção do texto, o participante deverá:
 Demonstrar o domínio básico da norma culta da língua escrita;
 Selecionar, organizar e relacionar os argumentos, fatos e opiniões apresentados em defesa de
sua perspectiva sobre o tema proposto;
 Construir argumentação consistente para defender seu ponto de vista;
 Elaborar proposta de intervenção sobre a problemática desenvolvida, mostrando respeito à
diversidade de pontos de vista culturais, sociais, políticos, científicos e outros.
 Compreender o tema proposto e aplicar conceitos para explicá-lo, defendê-lo ou contradizê-lo,
desenvolvendo-o dentro dos limites estruturais do texto dissertativo/argumentativo;

12

3. LÍNGUA PORTUGUESA
a) Gramática
- Domínio da língua culta contemporânea. Classes de palavras: Substantivo e Adjetivo; Artigo e
Numeral; Pronome; Verbos: Categorias Verbais, verbos auxiliares, regulares e irregulares; verbos
impessoais; formas nominais de verbo; Advérbio; Conectivos: preposições e conjunções; Processos
de formação das palavras; Correspondência entre classes e palavras e funções sintáticas;
Estruturação da oração; Período composto; Concordância verbal e nominal; Regência verbal e
nominal; Figuras de linguagem; Sinônimos, parônimos e homônimos.

B) Interpretação de Textos
.

4. MATEMÁTICA
- Conjuntos Numéricos, Funções, Polinômios e Equações Algébricas, Análise Combinatória e
Probabilidades, Sistemas Lineares, Geometria Plana, Geometria Espacial e Noções de Estatística :
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