
 



Manual do Candidato  

2021/1 

 

Cursos 

- Administração - Noite 

- Ciências Contábeis - Noite 

- Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial - Noite 

- Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Qualidade - Noite 

- Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais - Noite 

- Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para a Internet - Noite 

- Design - Noite 

- Direito - Noite 

- Enfermagem - Noite 

- Engenharia de Produção - Noite 

- Fisioterapia - Noite 

- História - Noite 

- História - Horário Especial (sábado) 

- Letras - Noite 

- Letras - Horário Especial (sábado) 

- Marketing - Noite 

- Matemática - Noite 

- Matemática - Horário Especial (sábado) 

- Negócios Internacionais - Noite 

- Pedagogia - Noite 

- Pedagogia - Horário Especial (sábado) 

- Psicologia - Noite 

- Publicidade e Propaganda - Noite 

- Relações Públicas - Noite 

- Sistemas de Informação - Noite 
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Como fazer a inscrição? 

 

 

Período: 02 de janeiro a 7 de fevereiro de 2021.  

 

 

 

 

 

 

Via internet: www.faccat.br/vestibular  
 

 

 

Presencial: Protocolo da Faccat – Prédio Administrativo do Campus (Av. Oscar Martins            

Rangel, 4500, ERS 115 - Taquara/RS). Horário: das 13h30min às 22h30min (de segunda a              

sexta-feira). Fone (51) 3541.6600 - vestibular@faccat.br 

Para acesso ao Campus, é necessário estar assintomático e utilizando máscara. 

 

 

Inscrições gratuitas  

 

 

Atendimento Especial 
Pessoas com deficiência de qualquer natureza, que necessitem de providências especiais           

para a realização do processo seletivo, deverão indicá-las no formulário de inscrição e             

apresentar, no Protocolo da Faccat, até cinco dias antes das provas, o comprovante             

médico, onde estarão indicadas a deficiência e a adaptação necessária. 
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O candidato deverá optar pela modalidade do processo seletivo que deseja participar:            

prova presencial, prova on-line ou utilizando a nota de Redação do Enem. 



 
Critérios: 

- Ter realizado o Enem, entre 2010 e 2019, no ano de conclusão do Ensino Médio ou                 

posteriormente,  utilizando a nota atribuída à prova de redação. 

- Informar, no ato da inscrição, o ano de conclusão do Ensino Médio, o ano de realização da                  

prova e o número de inscrição no Enem. 

- A nota da prova de Redação do Enem será convertida da escala de 0 a 1000 para a                   

escala de 0 a 10.  

Observações:  

- A Faccat não se responsabiliza pelo preenchimento incorreto das informações pelo            

candidato no momento da inscrição. 

- Essa forma de ingresso não possui relação com as bolsas de estudos do Enem.  

- O candidato que optar por participar desse processo seletivo não precisará fazer a prova               

do Vestibular Faccat. 
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UTILIZAR A NOTA DE REDAÇÃO DO ENEM 



 

 

Quando é a prova? 

 

Dia:  8 de fevereiro de 2021. 

Horário: De acordo com o horário escolhido na inscrição (às 14h, às 18h ou às 20h). 

Local: Campus da Faccat  

 

Estamos atentos aos cuidados de enfrentamento à Covid-19. Para sua segurança e a de              

todos nós, observe as medidas preventivas para a realização da prova na Faccat. 

 

Como acontecerá a prova? 

 
O processo seletivo, para os cursos de graduação, será realizado em prova única de              

redação, com duração de 2 horas. 

 

O que devo fazer no dia da prova? 

 
- O candidato à realização da prova de forma presencial deverá estar atento aos cuidados               

de enfrentamento à Covid-19. 

- Comparecer ao local da prova com 30 (trinta) minutos de antecedência, portando             

documento de identificação atualizado. 

- O número da sala estará disponível para a consulta no dia da prova. Para visualizar, o                 

vestibulando deve acessar o“cadastro do vestibulando, no site do vestibular.  

- O candidato deve verificar se o seu nome está corretamente escrito na prova. Se não                

estiver, deverá comunicar aos fiscais de sala para serem tomadas as providências            

necessárias. 

- É proibido o uso pelo vestibulando de calculadora, telefone celular ou outros recursos              

eletrônicos semelhantes na hora da prova. 

- Antes de deixar a sala, o candidato deve entregar ao fiscal a prova e assinar a ata de                   

presença. 
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PROVA PRESENCIAL 



Orientações e medidas em relação à Covid-19 no Campus Faccat 

 

- Vir de máscara. 

- Evitar a presença no campus, se estiver com sintomas gripais: febre, coriza, falta de ar ou                 

tosse. 

- Trazer sua garrafinha com água, pois nossos bebedouros estão lacrados como medida de              

proteção à disseminação do Covid-19. 

- Ao entrar, sua temperatura será medida. Se estiver menor ou igual a 37,8ºC, você entrará                

no campus. 

- Respeitar as marcações - os pisos estarão desinfetados e com marcação de fluxo e de                

distanciamento - e evitar ficar parado nos corredores. 

 

 

 

Quando é a prova? 

 

Dia:  8 de fevereiro de 2021. 

Horário: De acordo com o horário escolhido na inscrição (às 14h, às 18h ou às 20h). 

Local: On-line, por meio de ambiente virtual. 

 

Como acontecerá a prova? 

 
O processo seletivo para os cursos de graduação será realizado em prova única de              

redação, com duração de 2 horas. 

- O candidato à realização da prova de forma on-line receberá um e-mail, com orientações               

para sua realização e link para acesso à sala virtual do Google Meet. 

- Identificado o não recebimento do e-mail, o candidato deverá entrar em contato com a               

Faccat pelo telefone 3541-6600, ou e-mail vestibular@faccat.br. 

- É de responsabilidade do candidato providenciar e assegurar a qualidade dos recursos             

necessários para a realização da redação on-line, como, por exemplo, computador tipo            

desktop ou notebook, com acesso à internet. 

- O recurso utilizado para a realização da redação on-line deverá contar com uma webcam               

integrada, ou câmera USB externa; dispositivos de áudio e comunicação de voz,            
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PROVA ON-LINE 



conectados e funcionando; processador Intel i3/i5/i7 da 2ª geração de 2,2 GHz, equivalente             

a AMD ou superior, compatível com vídeo em HD. Todos conectados e funcionando. Além              

disso, o candidato deverá contar com a versão atual de um dos seguintes navegadores:              

Chrome, Mozilla® Firefox®, Microsoft® Edge® ou Apple® Safari®. 

 

 

O que devo fazer no dia da prova? 

 
- Verificar o recebimento da confirmação por e-mail. 

- Acessar o link com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) minutos.  

- É requisito obrigatório a ativação da câmera, com pleno funcionamento, durante toda             

prova. 

- Após o término da prova, o candidato deverá confirmar o envio antes que o acesso ao                 

ambiente seja suspenso. 

- Não é permitida a consulta de sites e materiais auxiliares. 

- Encerrado o tempo limite e suspenso o prazo, sem o envio da prova de redação pelo                 

candidato, a avaliação considerará o texto desenvolvido até a perda do acesso ao ambiente              

da prova.  

 

O que devo estudar para a prova de redação?  

 

O Concurso Vestibular permite verificar a capacidade de raciocínio, pensamento crítico,           

compreensão, análise e síntese. O desenvolvimento da prova de redação abordará tema            

específico a ser escolhido pela Instituição.  

 

Redação 

Com um número limitado de linhas, a redação constará de texto dissertativo sobre um tema               

escolhido pelo vestibulando entre os apresentados. Serão avaliadas basicamente a criação           

e a organização de ideias, a estrutura do texto, a coesão, a coerência, a fidelidade ao tema,                 

a pontuação, a legibilidade, a correta grafia das palavras e a gramaticalidade. 
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Como a prova de redação é avaliada?  

 

O Processo Seletivo do Concurso Vestibular é classificatório e vale somente para o período              

a que se destina. 

  

Não concorrerá à vaga o candidato que não somar, no mínimo, 2 pontos na Prova de                

Redação (nota de zero a dez), independentemente da modalidade escolhida. Havendo           

empate na pontuação total, será classificado primeiramente aquele que obtiver o maior            

número de pontos, conforme a ordem de ocorrência dos seguintes critérios:  

1. estrutura da frase (2 pontos); 

2. estrutura do parágrafo (2 pontos);  

3. vocabulário (2 pontos);  

4. concordância e regência (2 pontos); 

5. acentuação e ortografia (2 pontos). 

 

 

Observações: 
- O candidato não classificado em 1ª opção continua concorrendo a uma vaga na sua 2ª                

opção, desde que no respectivo curso haja vaga por preencher. 

- Após a realização da matrícula dos classificados, dos primeiros suplentes e dos da 2ª               

opção, havendo vagas, os demais vestibulandos poderão optar por curso não escolhido na             

inscrição. 

- O classificado que não se matricular nas datas indicadas no semestre correspondente ao              

do Concurso Vestibular perderá sua vaga para um suplente.  

 
7 
 



O que devo levar para a matrícula? 

 

Procedimentos para a matrícula 

Para efetuar a matrícula, o candidato classificado no Concurso Vestibular deverá: 

- entregar a documentação necessária; 

- preencher os dados cadastrais; 

- fazer a fotografia; 

- fazer o aconselhamento, para escolha das disciplinas que serão cursadas. Nesse            

momento, a matrícula estará confirmada. 

 

Documentos 

- Uma via - obrigatoriamente documento original - do Certificado de Conclusão e do              

Histórico Escolar do Ensino Médio (2º Grau). 

- Cópia da certidão de nascimento ou casamento. 

- Cópia da carteira de identidade (RG). 

- Cópia do CPF. 

- Cópia do Título e Quitação Eleitoral (obrigatório para maiores de 18 anos). 

- Cópia da Certidão de Regularidade junto ao Serviço Militar (obrigatório para o sexo              

masculino, maiores de 18 anos). 

- Cópia do Comprovante de Residência ou Declaração  

 

 

 

 

Matrículas para candidatos que optarem por utilizar sua nota de Redação do Enem 
Candidatos que optarem por utilizar a sua nota de Redação do Enem, se classificados,              

serão contatados e farão a matrícula, em conjunto com os vestibulandos, nos dias 09 e               

10/02/2021 

 
Matrícula dos Suplentes: 
Em caso de não comparecimento de classificados, os suplentes serão comunicados pela            

Instituição.  
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Data da Prova de Vestibular Datas para Matrícula 

08/02/2021 09 e 10/02/2021 



Quais benefícios a Faccat oferece? 

 

- Horário especial - Letras, História, Matemática e Pedagogia: horário especial aos            

sábados (manhã e tarde) e intensivos (inverno e verão), com desconto de 50% em cada               

disciplina. 

- Desconto por idade - alunos com mais de 45 anos recebem desconto de 40% nas                

mensalidades, exceto nos cursos de horário especial. 

- Seguro educacional gratuito - todos os alunos matriculados nos cursos de graduação             

são beneficiados com o seguro no caso de perderem o emprego. 

- Financiamento Faccat - oferecido pela própria Instituição. O aluno paga 50% da             

mensalidade durante o curso, e o restante será quitado após a conclusão da faculdade. 

- FIES - financiamento oferecido pelo Ministério da Educação. O aluno pode financiar de              

50% a 100% do curso.  

- Convênios com empresas e entidades - proporciona descontos nas mensalidades. 

- Estágios - possibilidade de ingressar em uma empresa, exercendo na prática os             

ensinamentos do curso em andamento. 

- Banco de talentos - banco de dados com o perfil do estudante, visando à sua colocação                 

no mercado. 

 

 

Dúvidas? 

 

 
Fone: (51) 3541.6600  

 
E-mail: vestibular@faccat.br ou protocolo@faccat.br  
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