Manual do Candidato

DIPLOMA DA FAC
REGISTRADO PELA
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE VIÇOSA
UFV

Processo Seletivo – FAC
Vestibular Agendado de Inverno 2018/2

Rua Antônio Olinto, 67 - Centro
Cep.: 35420-000 - Mariana - Minas Gerais
Tel: (31) 3557- 4104 / 3557-3205
Agora tudo num só lugar!

CURSOS EM OFERTA

ENGENHARIA DE MINAS: 25 VAGAS
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO: 25 VAGAS
TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RH: 30 VAGAS
A apresentação:

É uma grande satisfação receber você aluno para este semestre letivo, 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, pesquisa 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 segundo semestre de 2018 seja um período muito produtivo e gratificante para você.

Sejam bem vindos!

Direção e Coordenação de Cursos
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"Educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo."
"Paulo Freire"

1. 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 e 3557-3205.
As provas serão realizadas na Adjetivo - CETEP, situado à Rua Antônio Olinto, nº 67 – Centro – Mariana/MG –
Conforme data e horário estabelecidos no ato da inscrição. Podendo a IES alterar o local da prova com prévio
aviso ao candidato.
Obs.: Cada vestibular agendado, a partir do primeiro, ofertará aos candidatos as vagas remanescentes
do anterior.

CALENDÁRIO ACADÊMICO
O calendário acadêmico do 2º semestre de 2018 está à disposição de todos os alunos no site da faculdade
www.adjetivocetep.com.br
ADMINISTRAÇÃO: CORPO PEDAGÓGICO - ADMINISTRATIVO
A Faculdade Adjetivo - CETEP tem como Diretor Emilson Soares Pereira. Respondendo pela Coordenação de
Cursos .....

PERFIL DOS CURSOS
Verificar no site: www.adjetivocetep.com.br
MATRÍCULA
É o ato formal que estabelece o vínculo entre o aluno com a Faculdade Adjetivo - CETEP. Todos os candidatos,
no ato da matrícula, deverão apresentar os seguintes documentos (originais e cópias):
1. Classificação em Processo Seletivo;
2. Uma cópia autenticada dos seguintes documentos:
a) Certificado ou Diploma de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente e Histórico Escolar;
b) Prova de quitação com o serviço militar e eleitoral;
c) Declaração Anual de Quitação de Débito da última Instituição de ensino particular que cursou (quando
for o caso);
d) Cédula de identidade ou documento que legalmente a substitua;
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e) Duas fotos 3X4 (preferencialmente recentes e iguais);
f) Comprovante de pagamento da 1ª mensalidade escolar;
g) Certidão de registro civil;
h) Título de eleitor;
i) Cadastro de Pessoa Física (CPF);
j) Comprovante de residência atualizado;
l) 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;
3. Comprovante de pagamento da primeira mensalidade do período letivo;
4. Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, emitido pela Faculdade Adjetivo - CETEP, devidamente
assinado.
No caso de alunos estrangeiros, o diploma ou certificado de conclusão do Ensino Médio e o histórico escolar
deverão estar autenticados pela autoridade consular brasileira no país de origem da documentação.
A renovação da matrícula a cada semestre letivo é obrigatória e de responsabilidade do aluno, de acordo com os
prazos fixados no calendário acadêmico.
Ressalvado o trancamento de matrícula, a não renovação da mesma por 2 (dois) períodos consecutivos, implica
abandono do curso e decorrente desvinculação do aluno.
A Faculdade Adjetivo-CETEP se reserva o direito de não atender aos casos de matrículas que não estejam
rigorosamente dentro dos prazos estabelecidos no Calendário Acadêmico ou que não apresentem
documentação completa.
FREQÜÊNCIA ÀS AULAS
A frequência às aulas e as demais atividades escolares nas disciplinas do Curso em que se encontra o aluno
matriculado é obrigatória em termos de percentuais mínimos de 75% (setenta e cinco por cento) vedado o abono
de faltas.
Portanto, o aluno tem 25% de faltas permitidas que poderão ser utilizadas para eventuais necessidades. A
Faculdade exige rigor no controle de faltas, sendo que será reprovado o aluno que exceder esse limite e
compete ao docente fazer essas anotações.
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO
Será considerado aprovado o aluno que atendida a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento),
obtiver nota de rendimento escolar igual ou superior a 60 (sessenta) pontos.
Ao aluno que obtiver frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) e nota inferior a 60 (sessenta)
pontos, porém superior a 40 (quarenta) pontos, deve prestar exame final. E poderá ser aprovado dependendo do
processo interno regimentado.
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APROVEITAMENTO DE ESTUDOS
As matérias do curso ou programa da educação superior, estudadas com aproveitamento em instituição
autorizada, reconhecida ou credenciada, poderão substituir disciplinas do plano curricular da Faculdade Adjetivo
– CETEP mediante critério da Coordenação do Curso, atribuindo-se ao aluno, nesse caso, créditos, notas,
conceitos e carga horária respectiva.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO?
É parte integrante da matriz curricular dos cursos de engenharia e deverá ser cumprido pelo aluno para
integralização da carga horária total exigida. Nenhum aluno obterá seu diploma enquanto o estágio curricular não
for cumprido. O aluno deverá consultar a Coordenação do seu curso para obter informações detalhadas a este
respeito.
TRANCAMENTO DE MATRÍCULA
Compete à diretoria, ouvidas coordenadorias de Cursos, regulamentar o trancamento de matrícula, observandose os seguintes princípios básicos:
a) Será feito por semestre;
b) Interrompe as obrigações financeiras do aluno para com a instituição, a partir do mês subsequente ao
trancamento;
c) Não assegura ao aluno o reingresso no currículo que cursava, ficando o mesmo sujeito a processo de
adaptação, em caso de mudança;
d) Não é permitido o trancamento no primeiro período de curso.
e) O trancamento não deve ter duração maior que dois anos e incluindo aquele em que foi concedido, pode ser
requerido por mais uma vez, sucessiva ou intercaladamente.
CONCLUSÃO DE CURSO
A integralização do curso compreende o cumprimento de todos os créditos das disciplinas da matriz curricular e
de tudo o mais que integre o currículo, como estágio supervisionado, atividades complementares e elaboração
de Trabalho de Conclusão de Curso.
COLAÇÃO DE GRAU
É o ato oficial de conclusão do curso e obrigatória para a expedição do competente diploma. Somente pode
participar da Colação de Grau o aluno que cumpriu a carga horária total da matriz curricular do seu curso. A
Colação de Grau é realizada pela Secretaria Acadêmica e durante este ato os concluintes assinam o termo de
colação de grau e recebem o respectivo Certificado de Conclusão do Curso. A data de colação de grau deve ser
determinada em comum acordo entre a Direção da Faculdade, Secretaria Acadêmica e Comissão de Formatura.

SANÇÕES DISCIPLINARES
As sanções disciplinares a que estão sujeitos os membros do corpo discente, assegurado o direito de defesa,
são:
1) advertência verbal, 2) advertência escrita, 3) suspensão por tempo determinado e 4) desligamento ou
dispensa da Faculdade Adjetivo - CETEP.
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BIBLIOTECA
A biblioteca da instituição possibilita o empréstimo, a realização de pesquisas.
A biblioteca da Faculdade Adjetivo - CETEP constituiu um regulamento próprio, o qual foi homologado pela
diretoria administrativa e acadêmica.
O horário de funcionamento da biblioteca é de 8h às 21h30min de segunda a sexta feira;
SECRETARIA ACADÊMICA
É o órgão de controle, verificação, registros e de guarda das informações sobre as atividades acadêmicas
realizadas pelo aluno. Dentre outras atividades, é responsável pelo atendimento ao aluno nas questões
acadêmicas, pela expedição de declarações diversas, históricos escolares, atestados de matrícula, documentos
de transferências, dispensas de disciplinas e solicitação de diplomas, notas, faltas, dependências, adaptações e
etc...

REQUERIMENTOS
Todas as solicitações de serviços acadêmicos deverão ser feitos na área restrita do aluno no site:
www.adjetivocetep.com.br, mediante formulário próprio e entregue à secretaria. Sendo atendidos segundo
prazos determinados.
TAXAS POR SERVIÇOS PRESTADOS 2ª VIA
Sobre os serviços prestados pela Faculdade tais como: declarações, histórico escolar, prova substitutiva,
diplomas, e outros, poderão ser cobradas taxas adicionais que deverão ser pagas pelo aluno uma vez que não
se integram à mensalidade do curso.
21. TESOURARIA
A tesouraria da Faculdade Adjetivo - CETEP cuida exclusivamente de assuntos financeiros como: pagamento de
mensalidades, taxas, contratos de prestação de serviços educacionais, pagamento de matrícula, valores,
parcelamento de débitos, emissão de boletos, entre outros. Atendimento se dá no período administrativo.

Programa das Provas:

REDAÇÃO:





Tema: Atualidades, definidas no dia da prova;
Uso adequado das convenções ortográficas e da norma padrão;
Escolha de uma linguagem precisa, com vocabulário rico e adequado ao ponto de vista apresentado pelo
autor;
Divisão nítida da introdução, do desenvolvimento e da conclusão, com parágrafos semanticamente
independentes.
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PORTUGUÊS:












Gramática;
Noção de Gênero Literário;
Noção de Estilo de Época;
Relativização das Noções de Gênero Literário e de Estilo de Época;
Manifestações Literárias do Século XVI;
Século XVII e o Barroco;
Século XVIII;
Século XIX: o Romantismo, Poesia e Prosa;
Século XIX: a Transição, o Realismo, o Naturalismo, o Parnasianismo;
Pré-Modernismo: Poesia e Prosa;
Modernismo: As Vanguardas Europeias
o A Semana de Arte Moderna
o Pau-Brasil e Antropofagia
o Verde-Amarelismo
o Romance de Trinta
o A “Geração de 45”
o Concretismo
o Tendências contemporâneas

MATEMÁTICA







Conjuntos numéricos: naturais, inteiros, racionais, reais, complexos;
Grandezas proporcionais: razões, proporções, regra de três, porcentagem;
Funções reais algébricas e transcendentes: polinomiais, valor absoluto, raiz n-ésima, exponenciais,
logarítmicas e trigonométricas.
Equações e inequações: polinomiais, trigonométricas, exponenciais e logarítmicas.
Progressões aritméticas e geométricas: conceito e propriedades.
Matrizes, determinantes e sistemas lineares.

Combinatória e Probabilidade:



Princípio fundamental de contagem; arranjos, permutações e combinações simples, Binômio de Newton.
Espaço amostral, probabilidade condicional e eventos independentes.

Geometria Plana:




Figuras geométricas planas: retas, semi-retas, segmentos, ângulos, polígonos, circunferências, círculo,
relações métricas e trigonométricas nos triângulos, polígonos regulares inscritos e circunscritos à
circunferência, áreas dos polígonos, círculo e suas partes, semelhança de figuras planas, sistema legal
de unidades de medir.
Geometria espacial: prismas, pirâmides, cilindros, cones, esfera, poliedros, poliedros regulares, Relação
de Euler, áreas e volumes.
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Geometria analítica:






Localização de pontos;
Ponto médio;
Reta: equações, intersecções, paralelismo, perpendicularismo, ângulo de duas retas;
Distâncias: distância entre dois pontos, distância de um ponto a uma reta;
Circunferência: equações, posições relativas entre retas e circunferência e entre circunferências.

Polinômios:







Operações e propriedades;
O teorema do resto;
Fatoração;
Raízes;
Decomposição;
Relação entre os coeficientes e raízes.
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