MANUAL DO CANDIDATO – 2º PROCESSO SELETIVO (VESTIBULAR) - 2018

EDITAL DE PUBLICAÇÄO Nº 06 /2018
A Diretora da Faculdade de Ensino Superior Dom Bosco,
FAZ SABER aos interessados que as INSCRIÇÕES PARA O 2º PROCESSO SELETIVO de 2018
(Vestibular) estarão abertas durante o período de 30 de maio a 07/07/2018 somente na Secretaria da Faculdade, no horário das 13h00min às
22h00min de segunda a sexta feira e aos sábados das 08h00min às 17h00min.
Os Cursos são os seguintes:

NOTURNO
I – LICENCIATURA PLENA EM:
PEDAGOGIA
EDUCAÇÃO FISICA

II-

040
050

BACHARELADO EM:

DIREITO
ADMINISTRAÇÃO
EDUCAÇÃO FISICA
FARMÁCIA
FISIOTERAPIA (NOVO)
BIOMEDICINA (NOVO)
PSICOLOGIA (NOVO)

040

030
040
050
040
040
040
040

III – INSCRIÇÃO: R$ 30,00 (trinta reais)
As provas serão realizadas no dia 09 de maio de 2018, as 19h00min, na sede da Faculdade de Ensino Superior Dom Bosco situada à Av.
XV de Novembro nº 57, telefone 43 3523 6872, Cornélio Procópio – Pr.

IV - DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO:
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1.
2.
3.

Fotocópia da Cédula de Identidade (01 via);
01 foto 3X4 (recente);
Fotocópia do CPF;

O Processo Seletivo (Vestibular) de que trata este edital terá validade somente para o
2º semestre letivo de 2018.
PUBLIQUE-SE
Cornélio Procópio, 20 de maio 2018.
Prof.ª. Jorgina Helena Lopes de Azevedo
DIRETORA GERAL

MANUAL DO CANDIDATO – 2º PROCESSO SELETIVO (VESTIBULAR) - 2018

SUMÁRIO
I – DA INSTITUIÇÃO
Da Mantenedora
Da Mantida
II – DOS CURSOS OFERECIDOS
Farmácia
Fisioterapia (NOVO)
Biomedicina (NOVO)
Educação Física – Licenciatura
Educação Física - Bacharelado
Direito
Administração
Pedagogia
Psicologia(NOVO)
III – DA ESTRUTURA
IV – DO PROCESSO SELETIVO 2018/1º
Inscrição
Como preencher a Ficha de
Inscrição
Provas
Classificação
Recomendações
Casos Especiais
V – DA MATRÍCULA
Do Regime das Disciplinas
VI – DO REGIME FINANCEIRO
Mensalidades e Emolumentos
Descontos nas Mensalidades
VII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
VIII – DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Redação
Língua Portuguesa, Literatura Brasileira e Produção Textual.
Língua Estrangeira – Inglês
Língua Estrangeira – Espanhol
Conhecimentos Gerais - Geografia e História Filosofia e Atualidades
Biologia (somente para os Cursos de Farmácia, Biomedicina,
Educação Física e Psicologia).
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I – DA INSTITUIÇÃO
DA MANTENEDORA
O Centro Educacional de Ensino Superior de Cornélio Procópio – CESUCOP, é a mantenedora da
Faculdade de Ensino Superior Dom Bosco, localizada à Avenida XV de Novembro, 57 – Centro no
Município de Cornélio Procópio, devidamente inscrita no CNPJ sob nº. 05.505.290/0001-49.
DA MANTIDA
A Faculdade de Ensino Superior Dom Bosco foi credenciada pelo Ministério da Educação, através da
Portaria MEC nº 2387 de 11 de agosto de 2004, publicada no D.O.U. em 12 de março de 2004.

II – DOS CURSOS OFERECIDOS
Atividades Acadêmicas Complementares: serão ofertados à partir do 1º período, totalizando 180 horas.
(*Essas atividades constam em regulamento próprio).

CURSO DE FARMACIA
RECONHECIMENTO

CARGA HORÁRIA
PERIODO DE FUNCIONAMENTO
INTEGRALIZAÇÃO
DENOMINAÇÃO
MODALIDADE:
TÍTULO:
NÚMERO DE VAGAS:

Reconhecido pela Portaria Nº. 121 DE 15/03/2013
Publicada no D.O. U em 18/03/2013. Renovação de
Reconhecimento nº 820 de 30/12/2014, publicada no
D.O.U em 02/01/2015.
4.413 horas
Diurno/Noturno
Duração: 5 anos
Curso de Graduação em Farmácia
Medicamentos, Análises Clínicas e Alimentos.
Farmacêutico
040 vagas NOTURNAS

O Curso de Farmácia da Faculdade de Ensino Superior Dom Bosco objetiva formar profissionais com visão
generalista, para as diferentes áreas de atuação do farmacêutico, podendo mencionar, as áreas de
medicamentos, de análises clínicas e toxicológicas e de alimentos. Por meio de um currículo atual e
inovador, e atenta as necessidades do mercado de trabalho e qualificação técnico-científica do egresso, a
IES oferece um Curso que permite um perfil profissional capaz de administrar o conhecimento no mundo
globalizado, mediante uma formação altamente qualificada direcionada para um farmacêutico generalista
na área da saúde.
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O curso de Educação Física da Faculdade Dom Bosco forma Licenciados e Bacharéis.

Atividades Acadêmicas Complementares: serão ofertados à partir do 1º período, totalizando 200 horas.
(*Essas atividades constam em regulamento próprio).

CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA - LICENCIATURA
RECONHECIMENTO

CARGA HORÁRIA
PERIODO DE FUNCIONAMENTO
INTEGRALIZAÇÃO
MODALIDADE:
REGIME
NÚMERO DE VAGAS:

Reconhecido pela Portaria Nº. 264 DE 16/11/2012
Publicada no D.O. U em 20/11/2012. Renovação de
Reconhecimento nº 286, publicada no D.O.U em
27/12/2012.
3480 horas
Noturno
Duração: 04 anos
Licenciatura em Educação Física
Semestral
050 vagas

O Licenciado em Educação Física é o profissional qualificado para atuar no campo da Educação Física
Escolar, nos ensinos Infantil, Fundamental, Médio e Especial, pode, ainda, formular, realizar e avaliar
projetos educativos.

Atividades Acadêmicas Complementares: serão ofertados à partir do 1º período, totalizando 200 horas.
(*Essas atividades constam em regulamento próprio.)

CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA - BACHARELADO
RECONHECIMENTO

Reconhecido pela Portaria nº 604 publicada no DOU,
em 20/11/201. Renovação de Reconhecimento nº 820
de 30/12/2014, publicada no D.O.U em 02/01/2015.

CARGA HORÁRIA
PERIODO DE FUNCIONAMENTO
INTEGRALIZAÇÃO
MODALIDADE:
REGIME
NÚMERO DE VAGAS:

3.800 horas
Noturno
Duração: 04 anos
Bacharel em Educação Física
Semestral
050 vagas

O Bacharel desenvolve ações relacionadas à orientação de atividades físicas, à coordenação técnica de
esportes, ao desenvolvimento de programas de lazer e à realização de pesquisas científicas focadas
no movimento corporal humano.
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Atividades Acadêmicas Complementares: serão ofertados à partir do 1º período, totalizando 360 horas.
(*Essas atividades constam em regulamento próprio.)

CURSO DE DIREITO
RECONHECIMENTO

CARGA HORÁRIA
PERIODO DE FUNCIONAMENTO
INTEGRALIZAÇÃO
MODALIDADE:
REGIME
NÚMERO DE VAGAS:

Reconhecido pela Portaria Nº. 489 DE 21/12/2011
Publicada no D.O. U em 23/12/2011.Renovação de
Reconhecimento nº 536 de 23/09/2016, publicada no
D.O.U em 26/09/2016.
4.300 horas
Noturno
Duração: 05 anos
Bacharel em Direito
Semestral
030 vagas

O curso de Direito da Faculdade de Ensino Superior Dom Bosco está assentada em uma proposta de
formação de profissionais para atuarem em atividades jurídicas, visto corresponder com anseios da
comunidade de um modo geral. Assim, caracteriza-se como um curso moderno e dinâmico que formará
profissionais aptos a compreender e enfrentar as constantes mutações da nossa realidade social com total
consciência dos seus deveres e direitos afim de estar sempre na defesa dos interesses da sociedade.
Compreenderão o fenômeno jurídico e as transformações sociais, entenderão sobre formação humanística;
o senso ético, social e profissional estarão presentes na característica desse profissional, a capacidade de
solucionar conflitos, pensamento lógico, a pesquisa e a investigação serão a base do dia-a-dia do profissional
da área jurídica que terá enfim, a missão de equacionar e resolver problemas judiciais individuais e coletivos.
Atividades Acadêmicas Complementares: serão ofertados à partir do 1º período, totalizando 180 horas.
(*Essas atividades constam em regulamento próprio.)

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO
RECONHECIMENTO
CARGA HORÁRIA
PERIODO DE FUNCIONAMENTO
INTEGRALIZAÇÃO
MODALIDADE:
REGIME
NÚMERO DE VAGAS:

Reconhecido pela Portaria Nº. 1109 DE 13/05/2011 Publicada
no D.O. U em 17/05/11.
3.456
Noturno
Duração: 04 anos
Bacharel em ADMINISTRAÇÃO
Semestral
040 vagas

O curso de Administração possui uma base cientifica que permite ao profissional o desenvolvimento do
alto-questionamento, assim absorver, processar e adequar-se às necessidades e aos requerimentos do mundo
moderno. Na formação pública constituem; o domínio conceitual, capacidade empreendedora e
responsabilidade social. Tomada de decisão, ação administrativa, visão global, conhecimento do meio
social, político, econômico e cultural, autoconfiança, criatividade e ética são ferramentas fundamentas para
o administrador público.
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Atividades Acadêmicas Complementares: serão ofertados à partir do 1º período, totalizando 120 horas.
(*Essas atividades constam em regulamento próprio.)

CURSO DE PEDAGOGIA
Reconhecido pela Portaria Nº. 24 de 12/03/2012 Publicada
no D.O.U em 16/03/2012. Renovação de Reconhecimento
nº 286 de 21/12/2012 Publicada no D.O.U em 27/12/2012.
3.342 horas
Noturno

RECONHECIMENTO
De CARGA HORÁRIA
PERIODO DE
FUNCIONAMENTO/
INTEGRALIZAÇÃO/
MODALIDADE:
REGIME
NÚMERO DE VAGAS:

Duração: 04 anos
Licenciatura em Pedagogia
Semestral
040 vagas

Atividades Acadêmicas Complementares: serão ofertados à partir do 1º período, totalizando 252 horas.
(*Essas atividades constam em regulamento próprio.)

CURSO DE FISIOTERAPIA
AUTORIZAÇÃO
CARGA HORÁRIA
PERIODO DE FUNCIONAMENTO
INTEGRALIZAÇÃO
MODALIDADE:
REGIME
NÚMERO DE VAGAS:

Autorizado pela Portaria Nº. 809 de 22/12/2014 Publicada
no D.O.U em 21/12/2014.
4.068 horas
Noturno
Duração: 05 anos
Bacharelado
Semestral
040 vagas

A FACULDADE DOM BOSCO ao estabelecer o perfil do profissional que pretende formar, considerou a
necessidade de analisar os diferentes aspectos da natureza do graduando enquanto profissional, capaz de
exercer com competência e responsabilidade, a função social que corresponda ao que dele se espera. Neste
aspecto, atributos de natureza humana, de natureza social e de natureza profissional, constituirão referências
básicas no delineamento do perfil do fisioterapeuta, resguardando na formação do acadêmico os requisitos
necessários para o futuro exercício profissional:
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Atividades Acadêmicas Complementares: serão ofertados à partir do 1º período, totalizando 216 horas.
(*Essas atividades constam em regulamento próprio.)

CURSO DE BIOMEDICINA
AUTORIZAÇÃO
CARGA HORÁRIA
PERIODO DE FUNCIONAMENTO
INTEGRALIZAÇÃO
MODALIDADE:
REGIME
NÚMERO DE VAGAS:

Autorizado pela Portaria Nº. 332 de 05/05/2015 Publicada
no D.O.U em 06/05/2015.
3.736 horas
Noturno
Duração: 04 anos
Bacharelado
Semestral
040 vagas

O perfil do Biomédico egresso é o do profissional de nível superior preparado cientificamente para o
diagnóstico laboratorial nos diversos níveis de complexidade organizacional. Capaz de integrar-se
multidisciplinarmente com outros profissionais de diversas áreas, com competência para a promoção
da saúde e prevenção de doenças, para execução técnica dos ensaios e processos em Medicina
Diagnóstica, interpretação e análise crítica dos resultados, gestão dos serviços laboratoriais,
desenvolvimento de soluções em análises clínicas, biotecnologia, biossegurança e qualidade
laboratorial. Além disso, o curso de Biomedicina será fundamentado em objetivos e princípios
condizentes com a realidade socioeconômica da região, sendo que o ensino teórico e prático serão
norteados e balizados para formação de egressos com as seguintes qualificações e competências:
Atividades Acadêmicas Complementares: serão ofertados à partir do 1º período, totalizando 216 horas.
(*Essas atividades constam em regulamento próprio.)
CURSO DE PSICOLOGIA
Autorizado pela Portaria Nº. 685 de 07/07/2017
Publicada no D.O.U em 10/07/2017.

AUTORIZAÇÃO
CARGA HORÁRIA

4032 horas

PERÍODO DE FUNCIONAMENTO

Noturno

INTEGRALIZAÇÃO

Duração: 05 anos

MODALIDADE

Bacharel em Psicologia

REGIME

Semestral

NÚMERO DE VAGAS

040 vagas

O profissional formado por está instituição demonstrará ser um psicólogo com solida formação técnicocientifica, e de compromisso humanista, sabendo expressar-se com competência, tanto de forma oral
quanto escrita, voltado também a uma pratica integradora inclusive no aspecto social, de caráter preventivo.
Para isso é essencial o engajar-se em atividades e programas voltados à Saúde Mental e Saúde Pública.

III
–
ESTRUTURA


DA

BIBLIOTECA
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A Biblioteca da Faculdade de Ensino Superior Dom Bosco está concebida como um Centro de Informação,
onde alunos, professores e funcionários poderão satisfazer suas necessidades de dados e informações
científicas, técnicas e culturais. A reciclagem e atualização são feitas por meio de novas aquisições de livros
sempre que necessário, mais especificamente a cada semestre, a partir da indicação bibliográfica dos
professores.
O acervo total da biblioteca conta hoje com mais de cinco mil volumes distribuídos entre os cursos de
Direito, Administração, Pedagogia, Farmácia Fisioterapia, Biomedicina e Educação Física Licenciatura e
Bacharelado e Tecnólogo em Segurança Pública, disponíveis para pesquisas, proporcionando informação e
cultura num ambiente confortável e silencioso.


LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA

Os Laboratórios de Informáticas são um espaço de alta tecnologia com equipamentos novos e modernos
que permitem aos alunos o uso dos mesmos não apenas para aulas de disciplinas específicas, mas também
a internet conectada a banda larga, estará disponível aos alunos para consultas e pesquisas, aprimorando
desta maneira cada vez mais o conhecimento. Os laboratórios de Informática atendem todos os cursos.


LABORATÓRIOS: HISTOLOGIA/BIOCELULAR – ANATOMIA E QUIMICA E
FARMACOTÉCNICA E DE TECNOLOGIAS

A FACULDADE ENSINO SUPERIOR DOM BOSCO dispõe, hoje, de modernos laboratórios que serão
utilizados pelos alunos dos cursos de Farmácia, Fisioterapia, Biomedicina e Educação Física. O objetivo
dos laboratórios nos cursos de graduação é proporcionar ao aluno ampliar seus conhecimentos na prática.
Levar a teoria da sala de aula e poder comprovar na prática. Laboratórios de Histologia/ Biocelular –
Anatomia, Química, Farmacotécnica e Tecnologias.



NÚCLEO DE NATAÇÃO

Implantado com a finalidade de oferecer aos alunos do Curso de Educação Física, qualidade no ensino, com
aulas práticas em duas piscinas semi olímpicas e aquecidas.


NÚCLEO DE PRATICA JURIDICA

Em novas instalações o Núcleo de Prática Jurídica, visa atender as exigências da legislação, e tem por
fim oportunizar ao acadêmico a aplicação prática dos conhecimentos teóricos obtidos ao longo do Curso de
Direito da Faculdade Dom Bosco.


EMPRESA JÚNIOR DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO

A FDB JÚNIOR CONSULTORIA tem por finalidade: Proporcionar aos membros efetivos, condições
necessárias à aplicação prática dos conhecimentos obtidos durante a graduação; Dar à sociedade retorno aos
investimentos que ela realiza na Faculdade através de serviços de alta qualidade, prestados por seus alunos;
Incentivar a capacidade empreendedora do aluno, dando a ele uma visão profissional já enquanto acadêmico;
Realizar estudos e elaborar soluções aos problemas nas áreas de Administração, Finanças, Marketing,
Administração de Materiais, Logística, Recursos Humanos e afins, utilizando-se de uma equipe
multiprofissional e multidisciplinar na área de Administração de Empresas; assessorar a implantação de
soluções indicadas para problemas diagnosticados; Valorizar alunos e professores da Faculdade Dom Bosco
no mercado de trabalho e no âmbito acadêmico.
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IV – DO PROCESSO SELETIVO 2018/1°

EVENTO

DATA

HORARIO

LOCAL

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

30/05/2018
a
07/07/2018

2ª a 6ª Feira:
das 14.00 as 22.00 h.
Sábado: das 8.00 as 17.00 h.

Inscrição Internet
(Processo Seletivo)
Inscrição na
Modalidade (Processo
Seletivo)
Realização do
Processo Seletivo
Divulgação dos
Candidatos
Classificados
Matricula em 1ª
Chamada

Secretaria Acadêmica da
Faculdade

09/07/2018
(2ª feira)

das 19.00 h. as 22.00 h

Faculdade Dom Bosco

11/07/2018

18.00 h.

Secretaria Acadêmica da
Faculdade

De 12 a 13/07/2018

das 13.00 as 22.30 h.

Secretaria Acadêmica da
Faculdade

a) Documentação exigida no ato da Inscrição:
a) Fotocópia da Cédula de Identidade (RG);
b) Fotocopia CPF
c) 01 foto 3x4 recente;
d) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição, no valor de:
R$ 30,00 (trinta reais);

b) Disposições adicionais:
A inscrição pode ser feita por terceiro, não se exigindo procuração;
No ato da inscrição, o candidato optará p e l o s cursos oferecidos neste Edital,
em 1ª e 2ª opção.

10

MANUAL DO CANDIDATO – 2º PROCESSO SELETIVO (VESTIBULAR) - 2018

PROVAS

As provas do Processo Seletivo serão realizadas nos prédios da Faculdade de Ensino Superior
Dom Bosco, localizada à Av. XV de Novembro, 57 – Centro em Cornélio Procópio, conforme
cronograma abaixo:

Valores das provas Cursos de: Direito, Pedagogia, Administração.
Data e
Hora

Tipo de
Prova
-

Provas
Redação

09/07/2018
das
19h às 22h

Questões
-

Pes
-os

Pontos
30

Português/Literatura/Produção/Textual

Objetiva

10

2

20

Inglês/Espanhol

Objetiva

10

2

20

História/Geografia/Filosofia

Objetiva

15

2

30

/Atualidades
Total Geral

100

Valores das provas Curso de: Farmácia, Fisioterapia, Biomedicina, Educação Física
Licenciatura /Bacharelado e Psicologia.
Data e

Provas

Tipo de

Hora

19h às 22h

Pontos

Prova
Redação

09/07/2018
das

Questões Pesos

-

-

-

30

Português/Literatura/Produção/Textual

Objetiva

10

2

20

Inglês/Espanhol

Objetiva

10

1

10

História/Geografia/Filosofia/ Atualidades

Objetiva

10

2

20

Química

Objetiva

10

1

10

Biologia

Objetiva

20

1

10

Total Geral
CLASSIFICAÇÃO

A classificação dos candidatos obedecerá às seguintes normas:
a) Os candidatos serão classificados, separadamente, POR CURSO, de acordo com a 1ª opção
feita na inscrição.
b) Os candidatos serão classificados em ordem decrescente do total de pontos obtidos nas provas
até serem preenchidas as vagas de cada curso.
c) Em caso de empate, a classificação será definida com base no critério de MAIOR NOTA
OBTIDA na PROVA DE REDAÇÃO, permanecendo o empate, prevalecerá o critério de
MAIOR IDADE.
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d)
e)

f)
i)
j)
k)
l)

Os candidatos aprovados, mas não classificados, deverão aguardar convocação para 2ª chamada ou
chamadas posteriores, se houver.
Para as vagas que ainda restarem em quaisquer dos cursos, após a 1ª Chamada ou Chamadas
subsequentes, p o d e r ã o concorrer os candidatos que se inscreveram em 2ª opção, não
classificados no curso para o qual se inscreveram em 1ª opção no 2° Vestibular/2018.
Após a matrícula dos candidatos inscritos em 2ª opção, as VAGAS REMANESCENTES do
Vestibular serão oferecidas aos interessados portadores de Diploma de Ensino Superior.
Será considerado reprovado sem direito à classificação, o candidato que deixar de comparecer em qualquer
uma das provas ou tirar nota zero (0) na redação.
A comprovação de fraude ou uso de documentos ou informações falsas para inscrição e execução do
Vestibular implicará a eliminação do candidato, em qualquer época, mesmo após a matrícula.
Somente poderão se matricular os candidatos que tenham concluído, no mínimo, curso médio ou
equivalente.
É permitido aos candidatos que ainda não concluíram o Ensino Médio, a realização do Processo.
Seletivo em forma de “TREINEIROS”, mas em hipótese alguma este candidato poderá efetuar matrícula,
salvo o candidato que apresentar a esta Secretaria Geral, até a data da matrícula a Declaração de Conclusão
do Ensino Médio.

RECOMENDAÇÕES:
Vestibulando, não se esqueça:
a) As provas acontecerão observando-se o horário oficial de Brasília-DF;
b) O candidato deverá apresentar-se no local das provas 30 (trinta) minuto antes do horário previsto para seu
início;
c) Para acesso ao local em que se realizarão as provas, o candidato deverá apresentar o comprovante de
inscrição, acompanhado do mesmo documento de identidade apresentado no ato da
inscrição;
d) Após os horários previstos no Edital, os portões serão fechados e o ingresso será impedido;
e) O candidato deverá trazer lápis, borracha, caneta esferográfica azul ou preta;
f)
O cartão resposta só deverá ser preenchido à tinta;
g) Não será permitido, durante a realização das provas, o uso de régua, esquadro, transferidor, compasso,
e similares. Assim como livros, anotações, impressos e qualquer material de consulta, como apostilas,
fotocópias, lápis ou réguas com tabuada etc;
h) Não será permitido, também, o uso de quaisquer aparelhos eletrônicos (celular, walkman,
calculadora, agenda eletrônica, pager, relógios especiais ou similares);
i)
O candidato que se encontrar com alguns dos itens citados nas alíneas “g” e “h”, deverá entregálo ao fiscal de sala, que manterá a guarda do material enquanto o candidato estiver realizando a prova;
j)
Iniciada a prova, o candidato só poderá dar por terminada após a permanência de uma hora no
recinto quando, então, poderá se retirar;
k) Sob nenhum pretexto haverá vistas, revisões ou segunda chamada de provas do Processo Seletivo;
l)
Não será permitido fumar dentro das dependências da Faculdade de Ensino Superior Dom Bosco;
m) Você esta fazendo prova para entrar em uma Faculdade com uma qualidade de ensino que possibilita
a formação de profissionais de alto nível, portanto, você deve, desde já, usar uma roupa adequada a
esse padrão de profissional. Exatamente por isso você não dever vir de bermuda, mini-blusa, mini-saia,
chinelos, enfim, tudo aquilo que não condiz com o sucesso do seu futuro profissional.
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V – DA MATRÍCULA
A matrícula somente será efetivada nos prazos estabelecidos e instruído o requerimento com os
seguintes documentos:
a)
2 (duas) fotocópias da Cédula de Identidade;
b)
2 (duas) fotocópias autenticadas da Cédula de Estrangeiro ou Autorização de Permanência, ou
Título de Naturalização, no caso de estrangeiro;
c)
1 (uma) fotocópias da Certidão de Nascimento ou de Casamento;
d)
1 (uma) fotocópia do documento de conclusão do Serviço Militar;
e)
1 (uma) fotocópia do título de eleitor;
f)
2 (duas) fotocópias autenticadas do Certificado de Conclusão do Ensino Médio, ou equivalente;
g)
1 (uma) fotocópia do CPF;
h)
1 (uma) foto 3x4, recente;
i)
No caso de diplomado (a) em curso superior, são exigidas 2 (duas) fotocópias autenticadas do
diploma, devidamente registrado, em substituição aos documentos solicitados nas letras “f”;
j)
Recibo de pagamento da primeira parcela da anuidade.
k) Os candidatos aprovados nos cursos de Educação Física Licenciatura e Bacharelado
deverão no Ato da Matricula apresentar Atestado médico comprovando (clínico geral ou

cardiologista) que o candidato está apto à prática de atividade física.
No ato da matrícula, o candidato ou seu representante legal deverá preencher um Requerimento
fornecido pela Faculdade e assinará o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais nos termos da
Legislação em vigor onde declara conhecer as normas escolares, comprometendo-se a cumpri-las integral
e fielmente.
O pedido de desistência de matrícula deverá ser feito por escrito e formalizado na Secretaria Acadêmica
da Instituição no prazo de trinta dias (30), a contar da data da matricula. Terá a matrícula
cancelada, a qualquer época, o candidato que tiver participado do Processo Seletivo, fazendo uso de
documentos ou informações falsas, fraudulentas. Não se admitirá, em hipótese alguma, matrícula
condicional.
DO
REGIME
DISCIPLINAS

DAS

Os Cursos serão oferecidos em regime semestral e não por regime de disciplina, portanto o valor
das mensalidades é pago integralmente. A Mantenedora, a seu livre critério e a cada semestre, poderá
conceder descontos para alunos dispensados de disciplinas cursadas em outros Cursos.
VI –
DO
FINANCEIRO

REGIME

O regime financeiro obedece ao Estatuto da Mantenedora, e as disposições do Regimento
Geral.
O pagamento compreender-se-á em cada semestre letivo, de 6 (seis) mensalidades. Lembramos que
a Faculdade Dom Bosco não cobra taxa de matrícula, mas sim dividem o valor da semestralidade de
cada curso em 6 (seis) parcelas, das quais a primeira deve ser paga no ato da matrícula. O
desconto na
mensalidade só será concedido se o pagamento for realizado até o dia 05 (quinto dia útil) de cada
mês.
A Faculdade Dom Bosco é Inscrita nos Programas: Prouni – Programa Universidade para Todos e FIES –
Financiamento Estudantil.
VII –

DAS

DISPOSIÇÕES
13
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GERAIS:
a) Não haverá, em nenhuma hipótese, revisão de provas;
b) O 2º Processo Seletivo (Vestibular 2018) reger-se-á pela Legislação vigente, pelo Regimento da
Faculdade e pelas disposições concernentes;
c) O Processo Seletivo (Vestibular 2018) é válido somente para o 2º semestre de 2018;
d) Caso alguma das turmas relativas aos cursos ofertados não complete o número mínimo de alunos
matriculados, a Faculdade reserva-se o direito de não ofertar o curso.
e)
Os casos omissos serão resolvidos, por analogia, pela Comissão Organizadora do Concurso
Vestibular.
DO REGIME DAS DISCIPLINAS
Os Cursos serão oferecidos em regime semestral e não por regime de disciplina, portanto o valor
das mensalidades é pago integralmente. A Mantenedora, a seu livre critério e a cada semestre, poderá
conceder descontos para alunos dispensados de disciplinas cursadas em outros Cursos.
VIII - DO REGIME FINANCEIRO
O regime financeiro obedece ao Estatuto da Mantenedora, e as disposições do Regimento
Geral.
O pagamento compreender-se-á em cada semestre letivo, de 6 (seis) mensalidades. Lembramos
que a Faculdade Dom Bosco não cobra taxa de matrícula, mas sim dividem o valor da
semestralidade de cada curso em 6 (seis) parcelas, das quais a primeira deve ser paga no ato da
matrícula. O desconto na
mensalidade só será concedido se o pagamento for realizado até o dia 05 (quinto dia útil) de cada
mês.
– DO CONTÉUDO PROGRAMÁTICO

IX

LÍNGUA PORTUGUESA, LITERATURA BRASILEIRA E PRODUÇÃO TEXTUAL
1

Coerência Global


Uso de elementos reiterativos ou conectores (repetições, substituições pronominais,
sinônimos, dentre outros.

Intencionalidade dos textos.

As variedades linguísticas e a adequação da linguagem ao contexto de uso: diferentes
registros, grau de formalidade em relação à fala e à escrita.

Adequação ao evento de fala: casual, espontâneo, profissional, institucional (reconhecimento
das diferentes possibilidades de uso da língua dados os ambientes discursivos).

Elementos composicionais, formais e estruturais dos diversos gêneros discursivos de uso
em diferentes esferas sociais.

Diferenças lexicais, sintáticas e discursivas que caracterizam a fala formal e a informal.

Papel do locutor e do interlocutor na prática da oralidade.

Participação e cooperação.

Turnos de fala.

Observância da relação entre os participantes (conhecidos, desconhecidos, nível
social, formação).
2

Similaridades e Diferenças entre textos orais e escritos.
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Ampla variedade X modalidade única.
Elementos extralinguísticos (gestos, entonação, pausas, representação cênica) X sinais gráficos.
Prosódia e entonação X sinais gráficos
Frases mais curtas X frases mais longas.
Redundância X concisão.
3

Materialidade Fônica dos textos poéticos (entonação, pausas, representação cênica):


Apreciação das realizações estéticas próprias da literatura improvisada, dos cantadores
e repentistas.

Os processos utilizados na construção do sentido do texto de forma colaborativa:
inferências, coerência de sentido, previsão, conhecimento prévio, leitura de mundo,
contextualização,
expressão da subjetividade por meio do diálogo e da interação.
4

Intertextualidade.


A análise do texto para a compreensão de maneira global e não fragmentada (também é
relevante propiciar ao aluno o contato com a integralidade da obra literária).

Utilização de diferentes modalidades de leitura adequadas a diferentes objetivos: ler para
adquirir conhecimento, fruição, obter informação, produzir outros textos, revisar.

Orientação ideológica e reconhecimento das diferentes vozes presentes no texto.

Identificação do argumento principal e dos argumentos secundários.

Contato com gêneros das diversas esferas sociais, observando o conteúdo veiculado,
possíveis interlocutores, assunto, fonte, papéis sociais representados, intencionalidade e valor
estético.
Os elementos linguísticos do texto como pistas, marcas, indícios da enunciação e sua relevância na
progressão textual.
 A importância e a função das conjunções no conjunto do texto e seus efeitos de sentido.
 Os operadores argumentativos e a produção de efeitos de sentido provocados no texto.
 Importância dos elementos de coesão e coerência na construção do texto.
 Expressividade dos nomes e função referencial no texto (substantivos, adjetivos, advérbios) e
efeitos de sentido.
 O uso do artigo como recurso referencial e expressivo em função da intencionalidade do
conteúdo textual.
 Relações semânticas que as preposições e os numerais estabelecem no texto.
 A pontuação como recurso sintático e estilístico em função dos efeitos de sentido, entonação e
ritmo, intenção, significação e objetivos do texto.
 O papel sintático e estilístico dos pronomes na organização, retomada e sequenciação do texto.
 Valor sintático e estilístico dos tempos verbais em função dos propósitos do texto, estilo
composicional e natureza do gênero discursivo.
5 Analise dos efeitos de sentidos dos recursos linguísticos-discursivos.
 Ampliação do repertório de leitura do aluno (textos que atendam e ampliem seu horizonte de
expectativas)
 Diálogo da Literatura com outras artes e outras áreas do conhecimento (cinema, música, obras de
Arte, Psicologia, Filosofia, Sociologia, dentre outras.
 O contexto de produção da obra literária bem como o contexto de sua leitura.
 Unidade temática.
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 Escrita como ação/interferência no mundo.
 Atendimento à natureza da informação ou do conteúdo veiculado.

Adequação ao nível de linguagem e/ou à norma padrão.

Coerência com o tipo de situação em que o gênero se situa (situação pública, privada, cotidiana,
solene).

Relevância interlocutor na produção de texto.
6

Elementos composicionais, formais e estruturais dos diversos gêneros discursivos de uso em
diferentes esferas sociais.








Fonologia.
Morfologia.
Sintaxe.
Semântica.
Estilística.
Pontuação.

7


Elementos de coesão e coerência.
Marcadores de progressão textual, operadores argumentativos, função das conjunções,
sequenciação.

Análise linguística.

Adequação do discurso ao contexto, intenções e interlocutor(es).

A função das conjunções na conexão de sentido do texto.

Os operadores argumentativos e a produção de efeitos de sentido provocados no texto.

O efeito do uso de certas expressões que revelam a posição do falante em relação ao que diz (ou o
uso das expressões modalizadoras (ex: felizmente, comovedoramente, principalmente,
provavelmente, obrigatoriamente.

Os discursos direto, indireto e indireto livre na manifestação das vozes que falam no
texto; Importância dos elementos de coesão e coerência na construção do texto.

Expressividade dos substantivos e sua função referencial no texto.

A função do adjetivo, advérbio e de outras categorias como elementos adjacentes aos
núcleos nominais e predicativos .

A função do advérbio: modificador e circunstanciador.

O uso do artigo como recurso referencial e expressivo em função da intencionalidade
do conteúdo textual.
8

Relações semânticas que as preposições e os numerais estabelecem no texto.


A pontuação como recurso sintático e estilístico em função dos efeitos de sentido, entonação
e ritmo, intenção, significação e objetivos do texto.

Recursos gráficos e efeitos de uso, como: aspas, travessão, negrito, itálico,
sublinhando, parênteses.

Papel sintático e estilístico dos pronomes na organização, retomadas e sequenciação do texto

Valor sintático e estilístico dos modos e tempos verbais em função dos propósitos do texto,
estilo composicional e natureza do gênero discursivo;

A elipse na sequência do texto.

A representação do sujeito no texto (expresso/elíptico; determinado/ indeterminado;
ativo/ passivo) e a relação com as intenções do texto.

O procedimento de concordância entre o verbo e a expressão sujeito da frase.

Os procedimentos de concordância entre o substantivo e seus termos.
9

Adjuntos.



Figuras de linguagem e os efeitos e sentido (efeitos de humor, ironia, ambiguidade,
16
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exagero, expressividade).

As marcas linguísticas dos tipos de textos e da composição dos diferentes gêneros.

As particularidades linguísticas do texto literário.
10







Literatura Brasileira.
Obras de
Clarice Lispector.
Lya Luft.
Machado de Assis.
Carlos Drummond de Andrade.
Guimarães Rosa.

LÍNGUA ESTRANGEIRA – INGLÊS ou ESPANHOL
1.
Texto.
2.
Compreensão.
3.
Tradução.
4.
Interpretação.
5.
Categorias gramaticais contextualizadas

BIOLOGIA
1 - Biologia Geral
- Organização dos seres vivos
Classificação dos seres vivos;





Estudo dos organismos (vírus, bactérias, protozoários, fungos, animais e vegetais);
Estudos microscópicos de Van Leeuwenhoek e de Robert Hooke;
Avanços da biologia celular;
Funcionamento de órgãos e sistemas nas abordagens genética, evolutiva, ecológica e da biologia
molecular;
 Manifestação dos sistemas organizados e integrados em constante interação com o ambiente físicoquímico;
 Sequências de ácido nucleico ribossomal que propõe os três grandes domínios: Bacteria, Archae,
Eukarya;
 Estudo de fatores e características que determinaram o aparecimento e/ou extinção de espécies ao
longo da história.
Mecanismos biológicos

Estudo da célula como a unidade básica da vida;

Funcionamento dos sistemas orgânicos dos seres vivos:

Funcionamento dos sistemas que constituem os diferentes grupos de seres vivos, como
por exemplo, a locomoção, a digestão e a respiração;

Estudo dos componentes celulares e suas respectivas funções;

Comparação entre os organismos unicelulares e pluricelulares, em uma perspectiva evolutiva.

Biodiversidade
Relações ecológicas
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MANUAL DO CANDIDATO – 1º PROCESSO SELETIVO (VESTIBULAR) - 2018


Organização natural dos seres vivos, situando-os no ambiente real, relacionando sua origem com
suas características específicas e o local onde vivem através do pensamento biológico evolutivo;

Idéias dos naturalistas Lamarck, Charles Darwin e Alfred Russel Wallace e como estas
ideias impulsionaram as explicações sobre as diversas transformações ocorridas com os seres vivos ao
longo do tempo e originaram a teoria sintética da evolução;

Biodiversidade como um sistema complexo de conhecimentos biológicos, interagindo em um
processo integrado e dinâmico e que envolve a variabilidade genética, a diversidade dos seres vivos, as
relações ecológicas estabelecidas entre eles e com a natureza, além dos processos evolutivos pelos
quais os seres vivos sofrem transformações.
Manipulação genética, hereditariedade e implicações dos avanços biológicos sobre a manifestação
genética.

Implicações dos conhecimentos de biologia molecular sobre a vida, na perspectiva do avanço
da
Biologia, com a possibilidade de manipular o material genético dos seres vivos e questionar o
conceito biológico da vida como fato natural, independente da ação do ser humano;

Mutabilidade: compreensão e explicação de como determinadas características podem
ser
inseridas, modificadas ou excluídas do patrimônio genético de um ser vivo e transmitidas aos seus
descendentes por meio de mecanismos biológicos que garantem a sua perpetuação;

Origem de novos sistemas orgânicos e como esse conhecimento interfere e modifica e
conceito
biológico de vida;

Compreensão do controle dos mecanismos hereditários de características específicas dos
seres vivos;

Manipulação genética de microrganismos e suas contribuições para a criação de produtos
farmacêuticos, hormônios, vacinas, alimentos, bem como proposição de soluções para problemas
ambientais;

Organismos geneticamente modificados e como a aplicação do conhecimento biológico interfere e
modifica o contexto de vida da humanidade, e como requer a participação critica de cidadãos
responsáveis pela vida.

Avanços da biologia molecular, das biotecnologias aplicadas, dos aspectos bioéticos e
biotecnológicos envolvem a manipulação genética.
QUIMICA
1. Substâncias Químicas
2. Estruturas dos Átomos
3. Tabela Periódica
4. Ligação Química
5. Estequeometria
6. Funções Químicas
7. Eletroquímica
8. Termoquímica
9. Cinética Química
10. Equilíbrio Químico
11. Radioatividade
12. Estudos dos Gases
13. Compostos de Carbono
14. Funções de Óxido-Reduções
18
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15. Grandezas Químicas
CONHECIMENTOS GERAIS

GEOGRAFIA
1 . Formação Histórico-Territorial do Brasil
2. Paisagens Naturais do Brasil.
3. População Brasileira (dinâmica demográfica, estrutura etnias, migrações).
4. Fontes de Energia.
HISTÓRIA
1. A Grécia Clássica.
2. Ascensão e Queda do Imperialismo Romano.
FILOSOFIA
1. Sócrates e Pitágoras: logos e razoes
2. Platão e Aristóteles: conceito ou virtude
3. Santo Agostinho “Eu Interior”
4. Conservadorismo e Mario Ferreira dos Santos

ATUALIDADES

Fatos do cotidiano
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