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PROCESSO SELETIVO 2021.1 – PROVA TRADICIONAL AGENDADA 

CURSO DE BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

O Diretor Geral da Faculdade Ágora – Administração, Educação e Cultura – FAAEC, no uso de 

suas atribuições legais, em conformidade com o Regimento da referida Instituição, torna pública 

as normas do Processo Seletivo para o Primeiro Semestre letivo de 2021, com início em 

fevereiro. 

1. Disposições Gerais 

1.1 O acesso ao curso de graduação é constituído por PROCESSO SELETIVO aberto, 

exclusivamente, aos que já concluíram o Ensino Médio ou curso equivalente, e que 

disso possam dar prova mediante apresentação de documento fidedigno de 

escolaridade, conforme expressa determinação legal (Lei nº 9394/96, Art. 44, Inciso II). 

1.2 Os concluintes do Ensino Médio que não apresentarem documentação comprobatória 

de conclusão desse nível de escolaridade, nos prazos e condições estabelecidos neste 

Edital, independentemente dos fatores que determinarem tal situação , serão 

desclassificados, tornando-se nulos, de pleno direito, todos os atos praticados em 

função dos resultados do Processo Seletivo, por não atendimento ao requisito, 

absolutamente, não excludente, imposto pela legislação educacional em vigor. 

1.3 A seleção para provimento das vagas será realizada em uma única fase, 

compreendendo provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, constituídas 

de 20 (vinte) questões de múltipla escolha contendo análise de conhecimentos do 

Ensino Médio. 

1.4 As provas poderão ser realizadas de 04 de janeiro de 2021 a 31 de janeiro de 2021, e 

na sede da Instituição, conforme horário de funcionamento disponibilizado em nosso 

site. 

1.5 A FAAEC reserva-se o direito de iniciar as turmas com, no mínimo, 30 (trinta) alunos. 

Caso não seja preenchido o número de vagas, os aprovados poderão solicitar matrícula 

institucional, que valerá para o próximo período letivo. 

1.6 Os alunos aprovados no processo seletivo e matriculados na Instituição, iniciarão suas 

atividades acadêmicas no dia 01 de fevereiro de 2021. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1 Não será cobrado nenhum valor como taxa de inscrição. 

2.2 Será admitida inscrições via internet, no endereço eletrônico http://www.faaec.com.br 

e na Secretaria Acadêmica da Instituição. 

2.3 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que 

preenche todos os requisitos exigidos. 

2.4 A FAAEC não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivo 

de ordem técnica de computadores e outros fatores que impossibilitem transferência 

de dados. 
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2.5 O candidato poderá ter sua inscrição no Processo Seletivo ou sua matrícula na FAAEC 

cancelada a qualquer momento, além de estar sujeito a outras implicações legais, em 

casos de fraude, falsidade das informações declaradas ou não apresentação da 

documentação exigida. 

2.6 O candidato com necessidade(s) especial(is), que precise de condições específicas para 

realização da prova, deverá formalizar, no ato da inscrição através do preenchimento 

de campo específico indicando a necessidade e anexando documento comprobatório, 

solicitação à Comissão de Processo Seletivo, que analisará levando em consideração 

critérios de viabilidade técnica e razoabilidade em relação às normas constantes no 

Edital. 

2.7 O atendimento à(s) necessidade(s) especial(is) dependerá da análise e deferimento 

pela Comissão de Processo Seletivo, cuja resposta se dará através de e-mail em até 05 

(cinco) dias úteis, contados a partir da validação da inscrição. 

2.8 Para efetuar sua inscrição, será imprescindível o número de Cadastro de Pessoa Física 

(CPF) do candidato. 

 

3. DA REALIZAÇÃO DA PROVA 

3.1 As provas serão obrigatórias para todos os candidatos. 

3.2 As provas poderão ser realizadas entre os dias 04 de janeiro de 2021 a 31 de janeiro de 

2021, após a validação de inscrição, com duração máxima de duas horas. 

3.3 As questões da prova objetiva serão do tipo múltipla escolha, com cinco opções (A, B, 

C, D e E), sendo uma única resposta correta, de acordo com o comando da questão, 

devendo o candidato preencher apenas aquela correspondente à resposta julgada 

correta. 

3.4 Será excluído do Processo Seletivo o candidato que: 

• Não se comportar de acordo com as normas adequadas de conduta e urbanidade; 

• Utilizar quaisquer recursos ilícitos ou fraudulentos durante a prova; 

• Deixar de cumprir quaisquer disposições deste Edital. 

3.5 Avaliação 

3.5.1 O Processo Seletivo constitui-se de provas que visam à avaliação dos conhecimentos 

adquiridos pelos candidatos nas matérias do núcleo comum dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, relativos ao Ensino Médio. 

3.5.2 As provas conterão um total de 20 (vinte) questões objetivas de múltipla escolha, 

sendo apenas uma opção correta em cada questão: 
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3.5.3 Será excluído do Processo Seletivo o candidato que obtiver pontuação total abaixo 

de 20% (vinte por cento) do total. 

 

4. PREENCHIMENTO DAS VAGAS 

4.1 As vagas serão preenchidas pelos estudantes aprovados obedecendo ao número de 

vagas para o Curso, conforme anexo neste edital. 

5. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

5.1 As comunicações oficiais pertinentes ao Processo Seletivo, serão publicadas no 

endereço eletrônico http://www.faaec.com.br e também no atendimento da secretaria 

geral da Instituição, após 24h úteis da realização do processo. 

6. DA MATRÍCULA 

6.1 Os atos referente à matrícula dar-se-ão no período de 05/01/2021 à 09/02/2021. 

6.2 O candidato aprovado deverá realizar sua matrícula presencialmente na secretaria 

geral da Instituição, portando os seguintes documentos: 

• RG 

• CPF 

• Certidão de nascimento / casamento 

• Certificado e histórico do ensino médio 

• Título de eleitor 

• Carteira de reservista, em caso de sexo masculino 

• 02 fotos 3x4 recentes  

• Comprovante de residência 

• Certificado de Aprovação do Processo Seletivo 

6.3 O candidato que não possuir o Certificado e Histórico do Ensino Médio poderá 

apresentar a declaração de conclusão, emitido no máximo há 60 dias. 

Comprometendo-se a entregar o Certificado e o Histórico até a data da rematrícula do 

semestre seguinte, podendo ter sua matrícula cancelada em caso de não apresentação. 

6.4 O candidato que tenha realizado estudos equivalentes ao Ensino Médio, no todo ou em 

parte no exterior, deverá apresentar parecer de equivalência de estudos do Conselho 

Estadual de Educação de qualquer Unidade da Federação Brasileira. 

6.5 A matrícula poderá ser feita por pessoa portadora de procuração pública específica. 

6.6 A matrícula somente será validada após assinatura do Contrato de Prestação de 

Serviços Educacionais. 

 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1 As atividades de estágios, práticas e atividades extracurriculares ocorrerão conforme o 

sistema organizacional da Instituição e das Instituições conveniadas. 

7.2 A confirmação da Inscrição do candidato implicará na aceitação de todos os termos do 

presente edital. 

7.3 Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Comissão de Processo Seletivo e o 

Diretor Presidente da IES. 
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CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 2021.1 

 

Etapa Datas Horários 

Lançamento do Edital 18/12/2020 *** 

Inscrições 04/01/2021 à 31/01/2021 Secretaria Geral – Horário disponibilizado no site da IES 

Realização da Prova 04/01/2021 à 31/01/2021 Secretaria Geral – Horário disponibilizado no site da IES 

Resultados 24h após a realização da prova Secretaria Geral – Horário disponibilizado no site da IES 

Matrículas 04/01/2021 à 08/02/2021 Secretaria Geral – Horário disponibilizado no site da IES 

Início das aulas 01/02/2021 *** 

 

NÚMERO DE VAGAS 

CURSO GRAU QUANTIDADE 
DE SEMESTRES 

VAGAS 
MATUTINO 

VAGAS 
NOTURNO 

ADMINISTRAÇÃO BACHARELADO 08 25 25 

 

INVESTIMENTO PARA 2020.2 

CURSO VALOR SEM 
DESCONTO 

DESCONTO 
PONTUALIDADE 

VALOR COM 
DESCONTO 

Administração – 
Matutino 

R$650,00 R$420,00 R$330,00 

Administração – 
Noturno 

R$670,00 R$417,00 R$310,00 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

• Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias:  

Estudo do texto: as sequências discursivas e os gêneros textuais no sistema de comunicação e 

informação; Estudo das práticas corporais: a linguagem corporal como integradora social e 

formadora de identidade; Produção e recepção de textos artísticos: a interpretação e 

representação do mundo para o fortalecimento dos processos de identidade e cidadania; Estudo 

do texto literário: relações entre produção literária e processo social, concepções artísticas, 

procedimentos de construção e recepção de textos; Aspectos linguísticos em diferentes textos: 

recursos expressivos da língua, procedimentos de construção e recepção de textos; Texto 

argumentativo, seus gêneros e recursos linguísticos: argumentação: tipo, gêneros e usos em 

língua portuguesa; Aspectos linguísticos da língua portuguesa: uso da língua: norma culta e 

variação linguística; Gêneros digitais: tecnologia da comunicação e informação: impacto e 

função social. 

• Ciências da Natureza e Suas Tecnologias:  

Matemática: Operações em conjuntos numéricos; Características das figuras geométricas planas 

e espaciais; Estatística e probabilidade; Conhecimentos algébricos e geométricos.  
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Física: Conhecimentos básicos fundamentais; Movimento, o equilíbrio e a descoberta das leis da 

física; Energia, trabalho e potência; A mecânica e o funcionamento do universo; Fenômenos 

elétricos e magnéticos; Oscilações, ondas óptica e radiação; O calor e os fenômenos térmicos.  

Química: Transformações químicas; Representações das transformações químicas; Materiais, 

suas propriedades e usos; Água; Transformações químicas e energias; Dinâmica das 

transformações químicas; Transformação química e equilíbrio; Compostos de carbono; Relações 

da química com as tecnologias, a sociedade e o meio ambiente; Energias químicas no cotidiano. 

 Biologia: Moléculas, células e tecidos; Hereditariedade e diversidade da vida; Identidade dos 

seres vivos; Ecologia e ciências ambientais; Origem e evolução da vida; Qualidade de vidadas 

populações humanas. 

• Ciências Humanas e suas Tecnologias  

Diversidade cultural, conflitos e vida em sociedade; Formas de organização social, movimentos 

sociais, pensamento político e ação do Estado; Características e transformações das estruturas 

produtivas; Os domínios naturais e a relação do ser humano com o ambiente; Representação 

espacial. 

• Língua Estrangeira Moderna Inglês: Textos de gêneros diversificados; Aspecto vocabular; Itens 

gramaticais usados como instrumentos para ajudar o leitor na reconstrução do texto escrito; 

Estrutura nominal, Estrutura verbal; Comparações; Referências; Determinantes; Indicadores de 

tempo e lugar; Palavras de ligação. 

Espanhol: Textos de gêneros diversificados; Aspecto vocabular; Itens gramaticais usados como 

instrumentos para ajudar o leitor na reconstrução do texto escrito; Estrutura nominal, Estrutura 

verbal; Comparações; Referências; Determinantes; Indicadores de tempo e lugar; Palavras de 

ligação. 

Fonte do conteúdo programático: Edital, ENEM 2019. 

 

 

Curitiba/PR, 18 de dezembro de 2020 

 

 


