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"Educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo."
"Paulo Freire"

A apresentação:
É uma grande satisfação receber você aluno para o 1º semestre letivo de 2019, na Faculdade
Adjetivo - CETEP.
Para a Adjetivo - CETEP, a educação é elemento fundamental para a construção de uma
sociedade mais justa, fraterna e solidária.
A perspectiva de todo esse trabalho é a educação para toda a vida, em que o importante é
formar pessoas capazes de fazer a diferença no mercado de trabalho e, especialmente, na
participação cidadã.
Buscamos a consolidação de uma comunidade construtiva, onde professores, alunos e
funcionários técnico/administrativos constroem junto um ambiente de produção, reflexão e
partilha de conhecimentos. Aqui, ensino e extensão caminham de mãos dadas, desenvolvendo
processos e alternativas para contribuir para o desenvolvimento regional.
Neste Edital, você vai encontrar informações importantes, que facilitarão sua inscrição no
Vestibular Agendado da Faculdade Adjetivo - CETEP.
A participação do aluno é determinante para que os melhores resultados sejam alcançados na
formação superior.
Que o primeiro semestre de 2019 seja um período muito produtivo e gratificante para você.

Sejam bem vindos!

Direção e Coordenação de Cursos
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1. A Faculdade Adjetivo – CETEP
A Adjetivo - CETEP, Administradora de Cursos Técnicos Ltda., CNPJ Nº 05.238.442/0001-94
com sede à Rua Antônio Olinto, 67 - Centro – Mariana – MG, inicialmente se propôs a criar uma
instituição voltada principalmente para a formação Técnica de Nível Médio e Educação
Profissional Técnica de Nível Médio Integrada ao Ensino Médio, com sua estrutura didáticopedagógica, administrativa e disciplinares definidas pelo regimento interno da escola.
Com sua evolução, definiu-se também pela formação profissional como Instituição de Ensino
Superior, procurando atender as demandas de mão de obra qualificada da região em que a
Faculdade Adjetivo - CETEP se insere, recebendo do Ministério da Educação conceito “3” entre
“1 e 5” na avaliação dos Cursos de Engenharia de Minas, Engenharia de Produção, Tecnologia
em Automação Industrial, em Gestão de Recursos Humanos e em Segurança do Trabalho.
Cabe-nos ainda informar que ao longo do ano de 2014 e posteriormente 2016 obtivemos
Reconhecimento pelo Ministério de Educação/INEP de todos os seus cursos de Graduação
Tecnológica e Bacharelado.
2. Vagas
Curso

Vagas e turno

Situação legal

Engenharia de Minas

25 Vagas – Noturnas

Reconhecido pela Portaria nº 16/2016, D.O.U de
29/01/2016

Engenharia de
Produção

25 Vagas – Noturnas

Reconhecido pela Portaria nº 65/2016, D.O.U de
24/03/2016

Tecnólogo em Gestão
de RH

30 vagas – Manhã
30 vagas – Noturnas

Reconhecido pela Portaria nº 619/2014, D.O.U
de 31/10/2014

3. Calendário do Processo Seletivo e Inscrições
As inscrições poderão ser efetuadas das 9h às 21h de Segunda a Sexta-feira, diretamente na sede da
Faculdade Adjetivo - CETEP, na Rua Antônio Olinto, nº 67, Centro – Mariana/MG. Bem como informações
adicionais pelo telefone 31-3557-4104.
Para efetuar a inscrição o candidato deverá preencher uma ficha de inscrição na recepção da instituição, onde
os seguintes dados deverão ser informados: nome completo do candidato data de nascimento, endereço
completo com o CEP, telefone, e-mail, número do documento de identidade e órgão emissor; Com cópias dos
documentos de identidade e CPF;
A taxa de inscrição será de R$ 50,00 (Cinquenta reais) pagas no momento da inscrição, onde também será
definida a data de sua prova; Esse valor não será devolvido em caso de desistência do aluno.
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Período de inscrições para o Processo Seletivo Vestibular Agendado:

A partir de 29/11/2019 a 21/12/2018 ou até fechar as vagas ofertadas, prevalecendo o que acorrer primeiro;
Ao efetuar a inscrição, o candidato declara estar ciente e de acordo com todas as informações deste edital e do
Manual do Candidato.
As provas serão realizadas na Adjetivo - CETEP, situado à Rua Antônio Olinto, 67 – Centro – Mariana/MG –
Conforme data e horário estabelecidos e ou determinado pela coordenação da IES em comum acordo com o
aluno, desde que respeitando o horários administrativo da escola.
Podendo ainda a IES alterar o local, data e horário da prova informando ao candidato com antecedência. As
provas poderão ser agendadas em no máximo 3 dias, após a data da inscrição do candidato.
Importante:
Após receber o comunicado de sua aprovação no processo seletivo, o candidato tem até 7 dias úteis
para efetuar sua matrícula.
Obs.: Cada vestibular agendado, a partir do primeiro, ofertará aos candidatos as vagas remanescentes
do anterior.

4. Investimento Mensal (Curso Noturno)

 Engenharia de Minas
R$ 723,00 - Pagamento todo dia 05 de cada mês;
 Engenharia de Produção
R$ 546,00 - Pagamento todo dia 05 de cada mês;
Observação 1 – Limitados ao número de vagas ofertado neste Edital.
Observação 2 – Desde que aprovados no vestibular agendado.
Observação 3 – Não haverá reservas de vagas.

 Graduação em Gestão de Recursos Humanos (Curso Manhã e Noturno)
R$ 348,00 - Pagamento todo dia 07 de cada mês;
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5. Contatos
Localização: Rua Antônio Olinto, 67 – Centro – Mariana/MG.
Telefone: 31-3557-4104.

6. Provas
O candidato deverá comparecer ao local 30 (trinta) minutos antes do horário determinado para início da prova,
munido de documento de identificação com foto. A prova terá duração de até 2 horas.

A prova será composta de Português, Matemática e Redação com duração de 2 horas.
Conforme:
Redação: Tema Atualidades. Com no mínimo de 25 linhas;
Matemática: 10 Questões de múltipla escolha de nível médio;
Português: 10 Questões de múltipla escolha de nível médio;
Critérios de Avaliação e pontuação:
Redação: (40 pontos)
1. Tema: Atualidades, definidas no dia da prova;
2. Uso adequado das convenções ortográficas e da norma padrão;
3. Escolha de uma linguagem precisa, com vocabulário rico e adequado ao ponto de vista apresentado pelo autor;
4. Divisão nítida da introdução, do desenvolvimento e da conclusão, com parágrafos semanticamente
independentes.

Nota da prova
A nota da redação será de 0

(zero) a 40 (Quarenta).

Terão nota zero as redações que:
1. Fugirem ao tema proposto;
2. Não organizarem o texto conforme a tipologia solicitada na proposta de redação;
3. Apresentarem menos de 25 linhas;
4. Não possuírem a estrutura de um texto dissertativo: introdução, desenvolvimento e conclusão;
5. Não forem apresentadas na versão definitiva ou forem entregues em branco ou devolvidas com letra ilegível.

Matemática: (30 Pontos)
Português: (30 Pontos)
Totalizando: (100 Pontos)
Observação: O candidato que zerar a avaliação estará automaticamente eliminado do
processo seletivo.
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1. Classificação, Matrículas e Documentação.
A Adjetivo - CETEP divulgará a lista de aprovados a cada semana fechada de provas (Segunda e Sexta feira)
aplicadas até completar o limite de vagas ofertados. Faremos contato (e-mail ou telefone) com os candidatos
aprovados.
Os candidatos aprovados deverão realizar sua matrícula no período dentro dos prazos estabelecidos pela
instituição, diretamente na administração da instituição, no horário das 8h30min às 21h.
Conforme instruções recebidas pela instituição, o candidato deverá portar consigo obrigatoriamente no ato da
matrícula, os seguintes documentos:
a) Histórico Escolar do Ensino Médio (original e cópia);
b) Diploma ou Certificado de Conclusão do Ensino Médio (original e cópia);
c) Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
d) Cópia da Cédula de Identidade – RG (frente e verso);
e) Cópia do CPF (frente e verso);
f) Declaração Anual de Quitação de Débito da última Instituição de ensino particular que cursou (quando
for o caso);
g) Cópia do Título de Eleitor (frente e verso) e do comprovante de quitação eleitoral da última eleição;
h) Cópia do Documento de Quitação com Serviço Militar ou de Alistamento (sexo masculino);
i) 02 foto 3x4, recente;
j) Cópia atualizada do comprovante de residência;
l) Pagamento da 1ª mensalidade escolar antecipada;
m) Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, emitido pela Faculdade Adjetivo - CETEP, devidamente
assinado e,
n) Procuração com firma reconhecida, no caso de ser a matrícula feita por terceiros, excluídos os pais ou o
responsável legalmente constituído para menor de 18 anos.

Transcorrido o prazo para a matrícula, o não comparecimento e a não entrega da documentação na instituição,
implicará no cancelamento da vaga.
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7. Notas do Enem
O candidato poderá utilizar sua nota do Enem 2017 para classificação junto ao vestibular da Faculdade. Para
tanto, deverá apresentar seu resultado impresso diretamente do portal MEC, para avaliação da Coordenação do
vestibular da Faculdade Adjetivo – CETEP.

8. Vagas para Reabertura de matrícula, Transferências e Obtenção de novo
Título.
Inscrições abertas para Matrículas 2019 para alunos em transferência e Reabertura de matrícula. Maiores
informações consulte a Coordenação de Cursos, através do telefone 31 – 3557-4104 no horário de 17h às 21h.

9. Vagas para Disciplinas Isoladas
Inscrições abertas para Matrículas 2019 para alunos matriculados ou ex e estudantes de outras Instituições de
ensino superior que desejam fazer disciplinas isoladas pendentes. Maiores informações consulte a
Coordenação de Cursos, através do telefone 31 – 3557-4104 no horário de 17h às 21h.
As aulas do primeiro semestre 2019 terão início em 06/02/2019. De segunda a sexta feira, no horário de
18h25min às 22h curso noturno e de 08h às 11h 40min turno manhã.

Direção e Coordenação de Vestibular.
Faculdade Adjetivo – CETEP
Agora tudo num só lugar!
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