
 

Edital - Vestibular 2019.1 

Processo Seletivo  

 
A Diretora-Geral da Faculdade de Miguel Pereira, mantida pela Fundação Educacional Severino 

Sombra, torna público o presente Edital, com normas, rotinas e procedimentos relativos ao Processo 

Seletivo Vestibular 2019.1, para ingresso nos cursos de graduação da FAMIPE, com base nas 

disposições regimentais e na legislação em vigor. 

 

 

1. DA REALIZAÇÃO 

 

1.1 A realização do Processo Seletivo ficará sob a responsabilidade da FAMIPE – Faculdade de 

Miguel Pereira.  

 

1.2 As vagas oferecidas estão discriminadas no quadro a seguir: 

 

 

 

 

CURSOS 

 

 

 

TURNOS 

 

VAGAS DISPONÍVEIS 

 

VESTIBULAR 

 

ENEM 

 

TOTAL 

 
DIREITO (1)  

Portaria MEC/SESU n º. 360/2018  
D.O.U., de 25/05/2018,  

Duração: 05 anos 

 
 

Noturno 
 

 
 

50 

 

 
10 

 
 

60 

 

 

TECNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA (1)  

Portaria MEC/SESU n º. 360/2018 

D.O.U., de 25/05/2018 
Duração: 02 anos 

 

 
 
 

Noturno 
 

 
 

 

50 
 

 

 
 

 

10 

 
 

 

60 

 

 
 

(1) Os cursos terão aulas aos sábados para cumprimento da carga horária estabelecida na forma da 

Lei. O estágio supervisionado e atividades práticas previstas na matriz curricular poderão ser 

cumpridos no horário diurno e/ou noturno.  

 
 

Observação:  

1) Os alunos que não integralizarem seus cursos nos prazos mínimos necessários para conclusão 

poderão fazê-lo com uma dilatação de no máximo 50% do fixado. A não integralização no prazo 

máximo implica desvinculação do aluno do curso e da FAMIPE. 

 

2) Somente por nova aprovação em Processo Seletivo e consequente classificação dentro do limite de 

vagas fixado, há a possibilidade de conclusão do referido curso. 

 

 

 



 

2. FORMAS DE INGRESSO 

 

O acesso aos cursos de Graduação da Faculdade de Miguel Pereira (FAMIPE), pelo presente 

Processo Seletivo, far-se-á por meio de:  

 

2.1 Aproveitamento de concluintes do ensino médio, por resultado obtido pelo candidato no Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2015, 2016 ou 2017. 

 

2.2 Aproveitamento de concluintes do ensino médio, por meio de Prova Objetiva (Vestibular), de 

múltipla escolha e Redação, conforme item 5.2 e 5.4 do presente edital.  

 

3. DA HABILITAÇÃO AO APROVEITAMENTO DO BOLETIM ENEM 

 

3.1 O candidato que desejar utilizar o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 

deverá manifestar interesse no espaço próprio do Requerimento de Inscrição no site da FAMIPE e 

encaminhar a cópia do Boletim de Desempenho com o registro de notas através do e-mail 

processoseletivo@famipe.com.br, no período indicado no calendário (Anexo 1) deste Edital. 

 

3.1.1 O Boletim de Desempenho com o registro de notas também poderá ser entregue diretamente na 

Secretaria Acadêmica de Graduação, da Faculdade de Miguel Pereira (FAMIPE), situada na Rua 

Alvarenga Peixoto, n° 241 – Miguel Pereira/RJ, sempre em dias úteis no horário de 13h às 21h.  

 

3.2 O correto preenchimento do número de inscrição no ENEM é de responsabilidade única do 

candidato. O não envio do boletim com registro de notas invalidará sua inscrição, bem como o não 

pagamento da taxa de inscrição. 

 

3.3 Para efeito de classificação será considerada a média do conjunto de provas do ENEM (objetivas 

+ redação), desde que igual ou superior a 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos. Os candidatos 

serão ordenados segundo a ordem decrescente das médias. Os casos de empate que venham a ocorrer 

na classificação final serão resolvidos dando-se prioridade, na ordem de classificação, ao candidato 

que obtiver maior nota na prova de redação. Persistindo o empate, a prioridade será dada ao 

candidato com mais idade.  

 

3.4 A relação dos candidatos habilitados à matrícula pelo aproveitamento do boletim do ENEM será 

divulgada no Campus da FAMIPE, na cidade de Miguel Pereira, e no site, conforme prazo estipulado 

no Anexo I deste Edital.  

 

3.5 É facultado ao candidato inscrito pelo ENEM, e não habilitado à matrícula, prestar a prova 

objetiva do processo seletivo (vestibular), submetendo-se às regras de aprovação, classificação e 

matrícula estabelecidas neste Edital.  

 

3.6 As vagas não preenchidas pelo ENEM serão transferidas para o processo seletivo (vestibular), via 

prova objetiva e redação. 

 

 

 

 

 



 

4. DA INSCRIÇÃO PARA CANDIDATOS QUE REALIZARÃO A PROVA 

 

4.1 Para realizar sua inscrição, o candidato deverá, no período indicado no calendário (Anexo 1), 

adotar os seguintes procedimentos: 

a) acessar o endereço eletrônico: http://www.famipe.com.br 

b) tomar ciência das normas do Edital; 

c) preencher, de acordo com as instruções específicas, o requerimento de inscrição; 

d) imprimir o boleto bancário para pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 20,00 (vinte 

reais); 

e) efetuar o pagamento da taxa de inscrição até a data de vencimento estabelecida no boleto bancário, 

bem como no dia da realização da prova entregar 1Kg de alimento não perecível, no sentido de captar 

recursos para instituição de apoio a pessoas menos favorecidas no município de Miguel Pereira; 

e.1) o candidato que manifestar interesse de ingresso por meio da utilização do resultado ENEM 

deverá observar no calendário (Anexo 1) a data limite específica para pagamento da taxa de 

inscrição, respeitando o vencimento estabelecido no boleto bancário.  

 

4.3 Somente serão considerados válidos os pagamentos efetuados por meio de boleto bancário. 

 

4.4 Não serão aceitos os pagamentos realizados por transferência ou depósito bancários ou os 

agendados e não pagos pelas instituições bancárias. 

 

4.5 O candidato deverá manter sob sua posse, para eventuais comprovações, o recibo de 

requerimento de inscrição e o comprovante de pagamento da taxa de inscrição. 

 

4.6 O preenchimento do requerimento de inscrição será de inteira responsabilidade do candidato e 

deverá obedecer estritamente às normas deste Edital e às instruções que constam no endereço 

eletrônico http://www.famipe.com.br. 

 

4.7 A FAMIPE não se responsabilizará pelos requerimentos de inscrição não processados por 

problemas de ordem técnica no equipamento ou na conexão de internet utilizados pelo candidato que 

impossibilitem a transmissão dos dados, principalmente no último dia de inscrição. 

 

4.8 O candidato somente terá sua inscrição efetivada após a confirmação, pela FAMIPE, do 

pagamento da taxa de inscrição. 

 

4.9 Em nenhuma hipótese haverá devolução do valor pago da taxa de inscrição. 

 

4.10 O candidato portador de necessidades especiais que necessite de condições especiais para 

realização da prova deverá enviar e-mail para processoseletivo@famipe.com.br e solicitar o tipo de 

atendimento diferenciado a ser oferecido, mediante apresentação de atestado médico com parecer 

descritivo das necessidades, no período, horário e local indicados no calendário (Anexo 1) 

 

4.10.1 O não atendimento ao previsto no item 4.10 implicará a realização da prova nas mesmas 

condições estabelecidas para os demais candidatos, não cabendo ao candidato qualquer recurso 

quanto às normas contidas neste Edital. 

 

4.11 A inscrição no Processo Seletivo Vestibular 2019.1 implicará a aceitação irrestrita das condições 

estabelecidas, não cabendo ao candidato qualquer recurso quanto às normas contidas neste Edital. 

mailto:processoseletivo@famipe.com.br


 

 

 

5. DA PROVA  
 

5.1 A prova, de caráter classificatório e eliminatório, será realizada em data e horário estabelecido no 

anexo I deste Edital, no Campus da FAMIPE; 

 

5.2 A prova será constituída por uma redação e questões de múltipla escolha.  A prova de múltipla 

escolha valerá 50 (cinquenta) pontos e será distribuída conforme as áreas abaixo:  

 

05 questões de Ciências da Natureza, valendo 1,0 (um) ponto cada acerto. 

10 questões de Conhecimentos gerais/atualidades, valendo 1,0 (um) ponto para cada acerto; 

15 questões de Língua Portuguesa, valendo 2,0 (dois pontos) pontos para cada acerto; 

05 questões de Matemática, valendo 1,0 (um) ponto para cada acerto; 

 

5.3 A prova de redação valerá 50 (cinquenta) pontos e terá caráter eliminatório, estando 

automaticamente eliminado do processo seletivo o candidato que obtiver grau zero na redação;  

 

5.4 As questões da prova objetiva versarão sobre conhecimentos gerais/atualidades e conteúdos 

básicos de disciplinas agrupadas nas três áreas determinadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio: a) Linguagens; b) Matemática; c) Ciências da Natureza; 

 

5.5 A nota final do candidato será resultante da soma da nota da redação mais a soma dos pontos 

obtidos na prova objetiva (múltipla escolha), totalizando o máximo de 100 pontos. 

 

5.6 As salas destinadas à aplicação da prova serão informadas aos candidatos nos murais do Campus 

da FAMIPE, conforme data e horário constantes no Anexo I deste Edital. 

 

5.7 No dia do Processo Seletivo (Vestibular), a FAMIPE terá uma equipe de apoio para recepção e 

encaminhamento dos candidatos aos respectivos locais de aplicação da prova. 

 

5.8 Os portões dos locais de prova serão abertos às 12h30min. (doze horas e trinta minutos) e 

fechados às 13h20min. (treze horas e vinte minutos), horário oficial de Brasília, sendo vedada a 

entrada de candidato após este horário. Neste caso, o candidato será considerado eliminado do 

Processo Seletivo;  

 

5.9 O candidato deverá comparecer ao local designado com, no mínimo, uma hora antes do horário 

previsto para o início da prova, munido do documento oficial de identidade com foto com o qual se 

inscreveu no Processo Seletivo e com o comprovante de inscrição. 

 

5.10 É expressamente proibido o ingresso, no recinto da prova, portando pagers ou qualquer outro 

aparelho eletrônico de comunicação, mesmo que desligados;  

 

5.11 Somente será permitida a saída do candidato após decorridos 30 (trinta) minutos do início da 

prova;  

 

5.12 Os três últimos candidatos de cada sala só poderão se retirar em conjunto, após assinarem a Ata 

de Aplicação de Prova. 



 

 

5.13 Não será permitido ao candidato, levar o caderno e questões e copiar o cartão resposta da prova. 

 

5.14 Os interessados em interpor recurso, poderão fazê-lo, impreterivelmente, no dia 30/11/2018, das 

14h00 às 20h00, após o pagamento da taxa de recurso no valor de R$20,00 (vinte reais). Fica claro 

que não haverá devolução da taxa de recurso. 

 

 

6. DA CLASSIFICAÇÃO  
 

6.1 A classificação obedecerá à ordem decrescente das pontuações dos candidatos, até que se 

complete o número de vagas oferecidas para o curso escolhido por ele. 

 

6.2 Para os candidatos que obtiverem idêntica classificação, far-se-á o desempate levando-se em 

consideração: 

a) o maior número de pontos na prova de Língua Portuguesa; 

b) o maior número de pontos na prova de Redação; 

c) o candidato mais idoso. 

 

 

7. DA DIVULGAÇÃO 

 

7.1. A divulgação dos resultados do Processo Seletivo (2019.1) será feita de acordo com o calendário 

(Anexo I), a partir das 17 horas, no site da FAMIPE, na Secretaria Acadêmica, do Campus da 

FAMIPE e no sítio eletrônico www.famipe.com.br.  

 

8. DA MATRÍCULA  
 

8.1 O candidato classificado, segundo o número de vagas fixadas para seu curso, deverá efetuar 

matrícula, na Secretaria Acadêmica, no prazo estabelecido pelo calendário (Anexo I).  

 

8.2 Somente poderão matricular-se os candidatos que, no prazo fixado para a matrícula, apresentarem 

toda a documentação exigida no subitem 8.6. A não apresentação de um comprovante de conclusão 

do Ensino Médio tornará nula, para todos os efeitos, sua classificação;  

 

8.3 A matrícula somente será feita pelo próprio candidato classificado, mesmo no caso de menores 

assistidos. Em caso excepcional, admitir-se-á Procuração por instrumento particular, com firma do 

outorgante reconhecida por autenticidade.  

 

8.4 Os candidatos aptos até o limite do número de vagas oferecidas para o curso, terão direito a se 

matricular, de acordo com as normas fixadas pela Faculdade de Miguel Pereira. 

 

8.5 O candidato apto que não puder efetivar sua matrícula por conta do preenchimento do número de 

vagas para o curso, fará parte de uma lista de espera que obedece a uma escala de classificação, 

podendo ser convidado a realizar sua matrícula a qualquer momento, conforme prazo estabelecido 

pelo calendário (Anexo I), em razão de desistência ou desclassificação de outro candidato.  

 

8.6 O candidato, para efetuar a matrícula, deverá apresentar os documentos abaixo especificados: 



 

 

a) Requerimento de matrícula para ingressantes, obtido na Secretaria Acadêmica, com assinatura do 

aluno e de seu responsável financeiro;  

 

b) Certificado ou diploma de conclusão do Ensino Médio ou equivalente (fotocópia autenticada) e 

cópia da publicação no Diário Oficial, para concluintes após 1985, oriundos dos estados de São 

Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal;  

 

c) Histórico Escolar do Ensino Médio (fotocópia autenticada);  

 

d) Documento oficial de identidade (original e fotocópia), atualizado e idêntico ao da inscrição;  

 

e) Título de Eleitor (original e fotocópia);  

 

f) Certificado de Reservista (original e fotocópia);  

 

g) Cadastro de Pessoa Física - CPF (original e fotocópia);  

 

h) Certidão de Nascimento ou Casamento (original e fotocópia);  

 

i) Uma foto 3 x 4;  

 

j) Documento oficial de identidade (RG), CPF e comprovante de residência do responsável financeiro 

(original e fotocópia).  

 

8.7 No ato da matrícula, o candidato que tenha concluído o ensino médio no exterior deverá 

apresentar o Parecer de Equivalência de Curso expedido pelo Conselho Estadual de Educação;  

 

8.8 A matrícula só será efetivada após o candidato efetuar o pagamento da 1ª (primeira) prestação 

mensal do curso para o qual foi classificado em até 48 (quarenta e oito) horas. O não pagamento 

dentro prazo estipulado, considerar-se-á como desistente. 

 

8.9 O vencimento da 2ª (segunda) parcela ocorrerá em 03 de fevereiro de 2019 e as demais 

prestações mensais vencerão no dia 03 (três) de cada mês, com reajustes anuais, conforme Contrato 

de Prestação de Serviços Educacionais. 

 

8.10 O procedimento de matrícula obedecerá aos trâmites estabelecidos pela FAMIPE, devendo o 

requerimento ser assinado pelo candidato e seu responsável financeiro. Se o candidato for menor, o 

responsável financeiro legal deverá assinar o documento;  

 

8.11 Os candidatos classificados segundo o número total de vagas ofertadas por curso, deverão estar 

cientes de que a abertura da turma estará condicionada a efetivação de, no mínimo, 80% de 

matriculas compostas por alunos não bolsistas (pagantes do valor integral da mensalidade); 

 

8.11.1 Caso o curso não atinja o mínimo de 80% de alunos matriculados, nas condições acima 

estipuladas, poderá o candidato:  

 



 

A – Cancelar sua matrícula, pleiteando o ressarcimento integral do valor pago no ato da mesma, do 

curso em questão, abrindo mão assim de sua vaga;  

 

B – Manter a matrícula no curso, com vistas a reservar a vaga para iniciar seus estudos no semestre 

seguinte, sem a necessária participação no Processo Seletivo (Vestibular) sem, contudo, pleitear o 

ressarcimento do valor pago;  

 

C – Efetivar matrícula em outro curso ofertado neste edital, desde que comprovada existência de 

vaga. 

 

8.12 Será considerado desistente o candidato que não comparecer à matrícula, no período fixado 

nesse Edital, qualquer que seja o motivo, sendo chamado o candidato, imediatamente seguinte na 

classificação. 

 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DO PROCESSO SELETIVO 

 

9.1 Será solicitado ao candidato selecionado pelo resultado obtido no ENEM que, no ato da 

matrícula, acesse seu Boletim de Desempenho com registro de notas na página do INEP na internet, a 

fim de que o representante institucional responsável (Secretaria Acadêmica) possa verificar eventuais 

informações que a FAMIPE julgar necessária; 

 

9.1.1. Sob nenhuma hipótese o representante institucional, responsável pelo processo de Registro 

Acadêmico do Aluno (matrícula), poderá ter acesso à senha cadastrada pelo candidato, limitando-se 

apenas a conferir as informações disponíveis em tela.  

 

9.1.2. Existindo qualquer divergência entre as informações encaminhadas pelo candidato no boletim 

com registro de notas e o apresentado em tela, o candidato será excluído do processo. 

 

9.2 Será excluído do Processo Seletivo ou terá anulada sua prova, a critério da Coordenação do 

Processo, a qualquer tempo, o candidato que:  

 

a) durante a realização da prova, for surpreendido em comunicação com outro candidato, 

verbalmente, por escrito, ou por qualquer outra forma;  

 

b) durante a realização da prova, portar celular, pagers ou similares, mesmo que desligados. Os 

candidatos deverão deixar fora do recinto de prova qualquer tipo de equipamento eletrônico que 

permita comunicação externa.  

 

c) após a realização da prova, tiver detectado, por meio visual, grafológico ou eletrônico, a utilização 

de meios ilícitos na realização das provas;  

 

d) apresentar informações falsas no boletim com registro de notas do ENEM;  

 

e) durante a realização das provas, utilizar qualquer instrumento de cálculo e/ou qualquer meio de 

obtenção de informações, eletrônicos ou não, tais como calculadoras, agendas, computadores, rádios, 

telefones, smartphones, tablets, receptores, livros e anotações manuscritas ou impressas; 

 



 

9.3 Será cancelada, em qualquer época, a matrícula do candidato que tiver realizado o Processo 

Seletivo, sem direito a qualquer ressarcimento pelas prestações ou taxas eventualmente pagas, caso 

fique comprovado o uso de documentos ou informações falsas, fraudulentas, eivadas de 

irregularidades ou outros ilícitos.  

 

9.4 Em hipótese alguma haverá devolução da taxa de inscrição.  

 

9.5 O candidato, ao inscrever-se, aceita expressamente todas as normas constantes do presente Edital; 

 

9.6 Demais informações sobre o presente Processo Seletivo poderão ser obtidas através de contato 

telefônico, (24) 2471-8359 / (24) 2484-3685, 2ª, 4ª e 6ª feira no horário das 09h00 às 22h00 e 3ª e 5ª 

feira no horário 12h30min às 22h00, ou através do e-mail processoseletivo@famipe.com.br.  

 

9.7 Os casos omissos e situações não previstas no presente Edital serão avaliados em conjunto pela 

Diretora-Geral e Coordenação-Geral de Ensino. 

 

 

Miguel Pereira/RJ, 11 de setembro de 2018. 

 

Leonina Avelino Barroso de Oliveira 

Diretora-Geral 



 

ANEXO I 
 

CALENDÁRIO DO EDITAL –  PROCESSO SELETIVO 2019.1 

 

FORMA DE INGRESSO – ENEM 

 

EVENTO PERÍODO LOCAL 

Inscrições 17/09/2018 a 31/10/2018 www.famipe.com.br 

Entrega do boletim de 

desempenho do ENEM ou 

Postagem com AR 

17/09/2018 a 06/11/2018 

Secretaria Acadêmica - FAMIPE  

Av. Alvarenga Peixoto n. 241 -  Miguel 

Pereira/RJ 

CEP: 26900-000 

 

Divulgação da relação dos 

candidatos aptos a realizarem 

matrícula 

 

09/11/2018 
www.famipe.com.br 

 

Matrícula 

 

12/11/2018 a 14/11/2018 

14h às 20h 

Secretaria Acadêmica - FAMIPE  

Av. Alvarenga Peixoto n. 241 -  Miguel 

Pereira/RJ 

CEP: 26900-000 

 

FORMA DE INGRESSO – PROVA 

 

 

EVENTO 

 

PERÍODO 

 

LOCAL 

 

Inscrições  

 

 

17/09/2018 a 17/11/2018 
www.famipe.com.br 

 

Pagamento da taxa de inscrição  

 

 

19/11/2018 

 

 

Rede bancária 

 

Emissão do comunicado de 

confirmação da inscrição 

 

 

22/11/2018 

 

e-mail 

 

Aplicação da prova 

 

24/11/2018 

13h às 17h30min. 

 

Campus FAMIPE 

Av. Alvarenga Peixoto n. 241 -  Miguel 

Pereira/RJ 

CEP: 26900-000 

 

Divulgação do resultado e 

classificação 

 

 

29/11/2018 

A partir das 17h 

 

 

 

www.famipe.com.br 

Recurso 
30/11/2018 

14h às 20h 

Secretaria Acadêmica - FAMIPE  

Av. Alvarenga Peixoto n. 241 -  Miguel 

Pereira/RJ 

CEP: 26900-000 

http://www.famipe.com.br/
http://www.famipe.com.br/
http://www.famipe.com.br/


 

 

 

Matrícula 

 

 

03/11/2018 a 06/11/2018 

14h às 20h 

 

Secretaria Acadêmica - FAMIPE  

Av. Alvarenga Peixoto n. 241 -  Miguel 

Pereira/RJ 

CEP: 26900-000 

 

Divulgação da listagem da  

1ª Reclassificação 

 

 

07/12/2018 

A partir das 17h 

 

www.famipe.com.br 

 

 

Matrícula da 1ª Reclassificação 

 

 

 

10/12/2018 a 12/12/2018  

 14h às 20h 

 

 

Secretaria Acadêmica - FAMIPE  

Av. Alvarenga Peixoto n. 241 -  Miguel 

Pereira/RJ 

CEP: 26900-000 

 

 

 

 

http://www.famipe.com.br/

