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Dúvidas mais Frequentes 

1. O que é Processo Seletivo Vestibular Tradicional? 

É o processo que oferece vagas aos candidatos que pretendem cursar a Faculdade a partir de 

Agosto/2018, com ingresso por meio de exame a ser realizado na FAAP. 

2. Quais os locais em que posso fazer a inscrição? E quais os documentos necessários? 

Você pode fazer a inscrição pessoalmente na  própria FAAP, pela internet ou pelo telefone – (11) 3662-

7208 (das 9h às 19h). No ato da inscrição, não há necessidade de apresentar documentos, apenas 

preencher os dados constantes na ficha de inscrição. 

3. Se eu fizer a inscrição pela internet, como receberei o comprovante e o edital? 

Estará disponível no link "Acompanhe a sua inscrição", assim que houver confirmação de pagamento. 

4. A classificação no Processo Seletivo Vestibular Tradicional é feita por nota de corte? 

No Processo Seletivo Vestibular Tradicional, os candidatos serão classificados pela ordem decrescente do 

total de pontos obtidos, respeitada a sua opção de código de curso.  Em caso de empate no total de pontos 

obtidos, prevalecerá, para efeito de classificação em cada curso, o candidato que possuir idade maior. Será 

desclassificado o candidato que obtiver nota inferior a 4 pontos - dos 10 pontos da redação, ou nota 

inferior a 24 pontos, dos 70 pontos do exame. Não haverá vista, revisão ou 2ª chamada, sob qualquer 

hipótese. 

5. Qual a importância dos candidatos ao Processo Seletivo Vestibular Tradicional, passarem por uma 
Orientação de Carreira antes do exame? 

Este é um momento em que os candidatos recebem do corpo acadêmico informações sobre as diversas 

áreas de atuação no mercado de trabalho sobre o curso escolhido, bem como uma visão do que a FAAP 

pode lhe oferecer. 

O objetivo deste momento é prestar um esclarecimento ao candidato, proporcionando-lhe ainda mais 

consciência do caminho profissional escolhido. 

A FAAP incluiu esta etapa no Processo Seletivo Vestibular Tradicional, pois acredita que quando bem 

posicionado em sua área de afinidade, aumentam-se as chances de o candidato ter sucesso profissional, 

reduzindo assim possíveis frustrações por uma escolha equivocada. 

Entendendo a importância de conhecer a expectativa e o perfil de cada candidato, serão concedidos 4 

(quatro) pontos àqueles que preencherem um questionário de perfil de carreira, ao final das explanações 

deste dia. 

Importante: os 4 (quatro) pontos concedidos serão um acréscimo aos pontos totais da prova, sendo que a 

pontuação máxima na prova não será diminuída por conta desses pontos. 
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L O C A I S  D O S  E X A M E S  
 
FAAP – SÃO PAULO - RUA ALAGOAS, 903 – HIGIENÓPOLIS - SP/SP 

FAAP – RIBEIRÃO PRETO –RUA MARCELLO SARTI, 100 – JD. FLÓRIDA - RP/SP  

FAAP – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - AV. DR. JORGE ZARUR, 650 – SERIMBURA – SJC/SP 

 
 
Documento de Identidade 
 
Para efeito de identificação na prova, serão aceitos os seguintes documentos: 
 
• Carteiras de identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia 

Militar, bem como  Carteira de Motorista com foto (válida) e passaporte.  

• O candidato de nacionalidade estrangeira deverá apresentar o original da cédula de identidade de 

estrangeiro (RNE) que comprove sua condição - temporária ou permanente - no país. 

 

 

 

 

Central de Atendimento ao Aluno 
Rua Alagoas, 903 – Prédio 4 – Subsolo 

 

Departamento de Relacionamento com o Mercado 
Rua Alagoas, 903 – Prédio 2 – 1º andar  

Tel.: (11) 3662-7208 
 

http://vestibular.faap.br 
vestibular@faap.br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 3

ED ITAL 
 

P R O C E S SO  SE L E T I V O  F AA P /2 0 1 8  –  V E S TI B U LA R  T R A D I C I O N A L  – 2 º  s e m e st r e  
 
A FAAP torna público que estão abertas as inscrições ao Processo Seletivo Vestibular Tradicional FAAP/2018: 
 
1. Inscrição: 
 
A inscrição consiste no preenchimento da ficha com os dados pessoais e o pagamento da taxa de R$ 170,00. 
Pode ser feita até 8/6/2018: 
 
. Por internet,no endereço http://vestibular.faap.br 
. Na Central de Atendimento ao Aluno FAAP– Rua Alagoas, 903 - Higienópolis -  das 9h às 19h de segunda à 
sexta-feira e aos sábados, das 8h às 12h. 
. Atendimento telefônico – das 9h às 19h de segunda à sexta-feira – (11) 3662-7208 
 
Formas de Pagamento: 

. O pagamento poderá ser realizado por meio de boleto bancário ou cartão de crédito VISA ou MASTERCARD. 
 

É obrigatória a inclusão do CPF do próprio candidato para a inscrição. 
O candidato deve fazer uma única opção de curso ao se inscrever para o Vestibular Tradicional. 

As informações prestadas na ficha de inscrição online são de responsabilidade exclusiva do candidato. 
 

 
ATENÇÃO: NÃO HAVERÁ DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, EM NENHUMA HIPÓTESE. 

 
2. A inscrição do candidato ao processo seletivo implica a aceitação plena das normas estabelecidas no 
presente Edital, na legislação específica, nos Regimentos Internos das Faculdades da FAAP, em outros Editais, 
em Termos Aditivos e em comunicados que vierem a ser publicados, bem como na autorização para a 
captação, uso da imagem e testemunhos dos candidatos, podendo a instituição utilizar, usufruir e dispor das 
imagens captadas em toda e qualquer forma de comunicação ao público, sem limitação de tempo e/ou do 
número de utilizações/exibições, no Brasil e/ou no exterior, sem nenhum ônus para a FAAP. 
 
3. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar pela internet (http://vestibular.faap.br) todas as 
publicações referentes ao processo seletivo. 
 
NOTA:  A FAAP reserva-se o direito de não realizar o exame destinado ao curso caso não haja número mínimo 
de inscritos.  Nessa hipótese, aos candidatos fica garantida, antes do exame, a alteração de sua opção ou a 
restituição integral do valor de sua inscrição. 
 
4. Os candidatos portadores de necessidades especiais deverão informar, no preenchimento da ficha de 
inscrição, qual a necessidade especial e enviar para o e-mail vestibular@faap.br, um laudo,  ao setor de 
Relacionamento com o Mercado, que analisará a informação e disponibilizará condições necessárias para a 
realização da prova, caso necessário. Esses candidatos receberão antecipadamente as informações de horário 
e local,  para que no dia do exame se dirijam à sala designada. 
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5. Bolsas de Estudos 
 
Existem dois programas ofertados - Bolsa Apoio e Bolsa Mérito 
 
O Programa de Bolsa Apoio tem por objetivo atender os candidatos com capacidade acadêmica que sejam 
aprovados no processo seletivo e que necessitem, comprovadamente, de apoio financeiro para cursar a 
graduação na FAAP. 
 
A Bolsa deve ser solicitada semestralmente (acompanhada da documentação necessária) e será analisada, 
podendo ser concedida ou não, desde que as exigências para a sua manutenção sejam atendidas. A Bolsa 
concedida não inclui a parcela da semestralidade correspondente à matrícula. 
 
Documentação necessária 
O Formulário para Solicitação de Bolsa e a relação de documentos necessários estão disponíveis no setor 
Central de Bolsas – Rua Alagoas, 903 – Prédio 4 – subsolo ou pelo e-mail central.bolsa@faap.br. 
Condições para renovação de Solicitação da Bolsa: 
 Ser aprovado em todas as disciplinas; 
 O pagamento das mensalidades deve ser efetuado normalmente, até a concessão formal da Bolsa. 

A concessão de Bolsas Apoio é pessoal, não acumulativa e intransferível. Não se transfere a outro aluno ou 
candidato, muito menos à outra instituição de ensino. 
 
A ausência ou irregularidade de qualquer documento ou comprovante invalidará o pedido de Bolsa. 
Não serão aceitos quaisquer pedidos ou documentos fora do prazo, não havendo possibilidade de recurso. 
 
Atenção: A documentação completa deve ser enviada pelo correio ou entregue na Central de Bolsas. O 
período de inscrição para ingresso no 2º semestre de 2018 encerra-se no dia 8 de Junho de 2018. Não serão 
aceitos pedidos fora do prazo. 
 
O Programa de Bolsa Mérito concede bolsa para o 1º (primeiro) colocado na Classificação Geral do Processo 
Seletivo Vestibular Tradicional e para os 1ºs (primeiros) colocados por faculdade (não considerada a opção 
de curso ou de turno e com pontuação mínima de 42 pontos no exame), nas seguintes proporções e sujeito às 
condições discriminadas adiante: 
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1º colocado geral (considerados todos os cursos) - 100% de bolsa 

1º colocado na 
Faculdade de 

Administração 

1º colocado na 
Faculdade de 

Artes Plásticas 

1º colocado na 
Faculdade de 
Comunicação 

1º colocado na 
Faculdade de 

Economia  

1º colocado na 
Faculdade de 
Engenharia 

1º colocado na 
Faculdade de 

Direito 

80% 80% 80% 80% 80% 80% 

Cursos da 
Faculdade 

Cursos da 
Faculdade 

Cursos da 
Faculdade 

Cursos da 
Faculdade 

Cursos da 
Faculdade 

Cursos da 
Faculdade 

            
Administração 
de Empresas 

Arquitetura e 
Urbanismo Animação Economia Civil Direito 

  Artes Visuais Cinema Relações 
Internacionais Produção   

  Design Gráfico e 
de Produto Jornalismo      

  Moda Publicidade e 
Propaganda      

  Produção 
Cultural Rádio e TV       

    Relações 
Públicas       

            
 

Condições: 
A Bolsa Mérito compreende a matrícula e rematrícula, não inclusa taxa de Cartão do Aluno. A Bolsa é válida 
para o curso completo, desde que as exigências para sua manutenção sejam atendidas. 
Condições para manutenção da Bolsa Mérito: 
 Ser aprovado em todas as disciplinas. 
 Manter média maior ou igual a 7,0 nas disciplinas da grade curricular em que estiver matriculado. 
 Não interromper seus estudos no curso, exceto nos casos: 

a) interrupção por motivo de intercâmbio estudantil promovido por programa apoiado pela FAAP, com 
duração não superior a 1 ano letivo; 
b) convocação para prestação de serviço militar. 

 O pagamento das mensalidades, caso necessário,  deve ser efetuado normalmente, até a concessão formal 
da Bolsa. 

A concessão de Bolsas Mérito é pessoal, não acumulativa e intransferível. Não se transfere a outro aluno ou 
candidato, muito menos à outra instituição de ensino. 
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6. Exame 

Todos os candidatos inscritos farão um exame com 60 testes, com valor de 1 ponto cada, cujo conteúdo não 
ultrapassará o currículo do ensino médio – sem desprezar o conteúdo do curso fundamental, e uma redação 
(10 pontos). As questões serão diferenciadas por cursos, como segue abaixo. 
 

Cursos Bloco I 
Administração – Ciências Econômicas – Cinema – Cinema e Animação – Design Gráfico e de 

Produto – Design de Moda – Direito – Artes Visuais – Jornalismo – Produção Cultural 
(tecnológico) - Publicidade e Propaganda – Rádio e TV – Relações Internacionais – Relações 

Públicas. 
 
 

Cursos Bloco II Engenharia Civil – Engenharia de Produção - Arquitetura e Urbanismo 
 
 

Disciplinas 
Nº de questões 
Cursos: Bloco I 

Nº de questões 
Cursos: Bloco II 

Etapa Final Etapa Final 
Língua Portuguesa (Gramática - Literatura) 20 15 
Matemática 10 15 
Inglês 10 7 
Estudos Sociais  (História - Geografia - Atualidades) 20 10 
Ciências (Física – Química – Biologia) - 13 
Redação 10 10 

Total 70 70 
 
7. Todos os candidatos inscritos poderão se submeter a uma Orientação de Carreira 
Este é um momento em que os candidatos recebem do corpo acadêmico informações sobre as diversas áreas 
de atuação no mercado de trabalho do curso escolhido, bem como uma visão do que a FAAP pode lhe 
oferecer. 
 
O objetivo é prestar esclarecimentos ao candidato, proporcionando-lhe ainda mais consciência do caminho 
profissional escolhido. 
 
A FAAP incluiu esta etapa no Processo Seletivo Vestibular Tradicional, pois acredita que quando bem 
posicionado em sua área de afinidade, aumentam-se as chances de o candidato ter sucesso profissional, 
reduzindo assim possíveis frustrações por uma escolha equivocada. 
 
Entendendo a importância de conhecer a expectativa e o perfil de cada candidato, serão concedidos 4 (quatro) 
pontos àqueles que preencherem um questionário de perfil de carreira, ao final das explanações deste dia. 
 
Importante: os 4 (quatro) pontos concedidos serão um acréscimo aos pontos totais da prova, sendo que a 
pontuação máxima não será diminuída por conta desses pontos. 
 
Esta Orientação de Carreira deve ocorrer até o dia 8/6/2018, conforme disponibilidade de datas e horários. 
 
Verifique com atenção a data escolhida para a Orientação de Carreira. Se não puder comparecer na data 
agendada, entre em contato com o setor de Relacionamento com o Mercado FAAP até, no máximo, o dia 
anterior ao previamente escolhido. 
 
Atenção: as Orientações de Carreira ocorrerão somente no campus da FAAP São Paulo, conforme 
disponibilidade de datas e horários. 
 
8. O  candidato  deverá  chegar  ao  local  do  exame  no dia 10/6/2018, com 1h (uma hora) de antecedência. 
Os portões serão fechados  15 (quinze)  minutos  antes do  horário  de início  do  exame. Iniciado o exame, não 
serão admitidos retardatários. A Coordenação do Processo Seletivo da FAAP, na eventualidade de motivo de 
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força maior, reserva-se o direito de alterar data, horário e local de exame. A divulgação da mudança será feita 
com a necessária antecedência no portal da FAAP. 
 

9. O candidato deverá portar, no dia do exame, apenas: Cédula de Identidade (original), lápis, borracha e 
caneta esferográfica azul ou preta, bem como comprovante de inscrição. Não será permitido ao candidato  
portar calculadora, relógio eletrônico, telefone celular, uso de chapéu ou boné, ou quaisquer outros materiais 
considerados inadequados pela Coordenação dos exames. 
 

10. A duração da prova será de 4 horas e o candidato poderá retirar-se da sala de exame somente após 
decorrido o prazo de 1h30 de início. Não será permitido ao candidato levar consigo o caderno de questões. 
 

11. Todos os cursos de graduação oferecidos pelas Faculdades mantidas pela FAAP funcionam na cidade de 
São Paulo, bairro de Higienópolis, com entrada principal pela Rua Alagoas, 903, com aulas de segunda a 
sábado. As Faculdades reservam-se o direito de programar cursos e outros eventos em períodos diferentes aos 
das disciplinas da estrutura curricular, seja por questões legais, no caso das Atividades Complementares, seja 
para melhorar o desempenho do aluno. 
 

12. Atividades Complementares - de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais, próprias de cada um dos 
cursos de graduação, as "Atividades Complementares são componentes curriculares que possibilitam o 
reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimentos e competências do aluno, inclusive fora do 
ambiente escolar, abrangendo a prática de estudos transversais, opcionais, de interdisciplinaridade". A carga 
horária dessas atividades deverá ser cumprida sempre fora do horário normal das disciplinas da estrutura 
curricular. 
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13. Denominação de cada curso, número, data e natureza do Ato de Autorização ou de Reconhecimento. 
Nº de alunos por turma: até 50 alunos. 
 

 
  

Cursos/Habilitações 
Administração - Reconhecido pelo Decreto Federal nº. 79.141 de 18/1/77 - Renovação de Reconhecimento -  
Portaria SERES nº. 267 de 03/04/2017 
Arquitetura e Urbanismo -  Reconhecido pela Portaria nº. 1.386 de 10/11/1995 - Renovação de 
Reconhecimento - Portaria SERES nº. 793 de 14/12/2016 
Ciências Econômicas -  Reconhecido pelo Decreto Federal  nº 81.031 de 15/12/1977 – Renovação de 
Reconhecimento - Portaria SERES nº 703 de 18/12/2013 
Comunicação Social - Cinema - Reconhecido pela Portaria nº 343 de 31/07/1984 – Renovação de  
Reconhecimento -  Pela Portaria SERES nº 743 de 25/11/2016, publicada no D.O.U em 28/11/2016, retificada 
conforme nota técnica nº 8/2017/CGARCES/DIREG/SERES/MEC de 13/02/2017 publicada em 15/02/2017 
Cinema e Animação – Autorização -  pela Portaria SERES nº 918 de 27/11/2015 
Desenho Industrial (Design de Produto) – Reconhecido pelo Decreto Federal nº. 70.956 de 9/8/1972  
Renovação de Reconhecimento -  Portaria SERES nº 539 de 23/09/2016 
Desenho Industrial (Design Gráfico) – Reconhecido pelo Decreto Federal nº. 70.956 de 9/8/1972   
Design de Moda – Reconhecido pela Portaria SERES n° 1.186 de 24/11/2017 
Direito – Renovação de Reconhecimento - pela Portaria SERES nº 157 de 4/4/2013 
Artes Visuais – Bacharelado - Reconhecido pelo Decreto Federal nº. 78.059 de 15/7/1976 - Renovação de 
Reconhecimento -  pela Portaria SERES nº 289 e de 1º/07/2016  
Artes Visuais - Licenciatura -  Reconhecido pelo Decreto Federal nº. 78.059 de 15/7/1976 - Renovação de 
Reconhecimento -  pela Portaria SERES nº 287 ambas publicadas no DOU em 04/07/2016  de 1º/07/2016 
Engenharia Civil – Renovação de Reconhecimento - pela Portaria SERES nº. 578 de 30/09/2016 
Engenharia de Produção – Reconhecido pela Portaria SERES nº 492 de 29/06/2015  
Jornalismo – Autorização -  pela Portaria SERES nº 210 de 27/03/2014 
Tecnologia em Produção Cultural (Tecnológico) – Autorização -  pela Portaria SERES  nº 97de 1º/4/2016 
Comunicação Social - Publicidade e Propaganda – Renovação de Reconhecimento pela Portaria SERES nº 703 
de 18/12/2013 publicada no DOU em 19/12/2013, retificada conforme nota técnica nº 
1408/2015/CGARCS/DIREG/SERES/MEC, de 10/09/2015 publicada em 11/09/2015 
Comunicação Social - Rádio e TV –Renovação de Reconhecimento -  Portaria SERES nº. 537 de 23/09/2016, 
retificada conforme nota técnica nº 54/2016/CGARCES/DIREG/SERES/MEC de 16/12/2016 publicada 
em  19/12/2016 
Relações Internacionais – Reconhecido pela Portaria nº. 1.800 de 11/7/2003 – Renovação de Reconhecimento 
-  Portaria SERES nº 268 de 03/04/2017 
Relações Públicas – Rec. pelo Decreto Federal nº. 70.956 de 9/8/1972 – Renovação de Reconhecimento -  
Portaria. SERES nº 281 de 01/07/2016 retificada conforme norma técnica nº 
56/2016/CGARCES/DIREG/SERES/MEC de 16/12/2016 publicada no D.O.U. em 19/12/2016. 
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14. Classificação dos Candidatos por curso 
 Os candidatos serão classificados pela ordem decrescente das notas finais obtidas, respeitada a sua 

opção.  
 Em caso de empate no total de pontos obtidos, prevalecerá, para efeito de classificação em cada curso, o 

candidato que possuir idade maior.  
 Será desclassificado o candidato que obtiver nota inferior a 4 (quatro) pontos - dos 10 pontos da redação, 

ou obtiver nota inferior a 24 pontos, dos 70 pontos do exame. Não haverá revisão ou 2ª chamada, sob 
qualquer hipótese.  

 
15. Convocação dos Candidatos Aprovados 
 A publicação das listas de aprovados e classificados será a partir do dia 13/6/2018. 
 É de responsabilidade de todo candidato tomar  conhecimento do calendário das matrículas e das 

convocações realizadas pela FAAP.  
 O processo seletivo somente considera oficiais e válidos os Editais e Listas que forem publicados no 

campus FAAP. 
 

16.  O candidato que não comparecer a qualquer uma das convocações será considerado desistente, não lhe 
cabendo qualquer tipo de recurso. 
 
17. Matrícula* 
Presencial - Central de Atendimento ao Aluno – Rua Alagoas, 903 – Prédio 4 – Subsolo – Primeira lista: 
13/6/2018 a 19/6/2018 de segunda à sexta-feira das 9h às 19h,  e no sábado, das 8h às 12h. 
Internet - A matrícula da primeira lista deve ser iniciada pelo site a partir de 13/6/2018 na área do Vestibular e 
o requerimento impresso e assinado. A documentação completa deverá ser enviada pelos Correios (Sedex) 
para que estejam na FAAP (Central de Atendimento ao Aluno – Rua Alagoas, 903 – CEP: 01242-902 – Prédio 4 - 
Subsolo) até o prazo máximo de 19/6/2018. 
*consultar a página 11, para as datas das chamadas seguintes. 
 
18. Documentação para Matrícula 

a) 1 cópia autenticada do Certificado de Conclusão do ensino médio ou equivalente; 
b) 1 cópia autenticada do histórico escolar do ensino médio ou equivalente; 
c) 1 cópia autenticada da Cédula de Identidade; 
d) 1 cópia autenticada do CPF; 
e) 1 foto 3x4. 

 

18.1 Documentação para Matrícula - Alunos que concluíram o Ensino Médio no exterior 
 

a) 1 cópia autenticada do Registro Nacional de Estrangeiros - RNE; 
b) 1 cópia autenticada da Certidão de Nascimento (e tradução juramentada); 
c) 1 cópia autenticada do CPF; 
d) 1 cópia autenticada do Histórico Escolar do Ensino Médio (e tradução juramentada); 
e) 1 cópia autenticada do Certificado de Conclusão do Ensino Médio (e tradução juramentada); 
f) 1 cópia autenticada da Declaração de Equivalência do Ensino Médio (Secretaria de Estado da 

Educação); 
g) 1 foto 3x4. 

 

Após a entrega e conferência dos documentos, o candidato receberá: 
a) Requerimento de Matrícula – que deve ser assinado pelo Contratante e pelo Aluno;  
b) Boleto da 1ª parcela. 

 
19. A matrícula só se confirma mediante a apresentação completa dos documentos e mediante o pagamento 
da taxa de matrícula (1ª mensalidade).  



 10

 
NOTA: A FAAP reserva-se o direito de não formar turmas, caso não seja atingido o número mínimo de alunos 
matriculados por curso. Nessa hipótese, aos candidatos fica garantida a restituição integral do valor da 
matrícula ou a opção para se matricularem em  outro curso, desde que haja vaga remanescente. 
 

20. Os candidatos que concluírem o ensino médio por meio de curso supletivo ou da Educação de Jovens e 
Adultos deverão  apresentar certificado  definitivo de conclusão de curso, não sendo aceito, de maneira 
alguma, atestado de eliminação de matérias ou  disciplinas. São considerados válidos os diplomas e 
certificados de conclusão do ensino médio expedidos em outros Estados, desde que contenham o “visto 
confere” das respectivas Secretarias Estaduais de Ensino ou estejam acompanhados da publicação da 
conclusão no Diário Oficial de seu Estado.  
 
21. O candidato que tenha realizado estudos do ensino médio no exterior deverá apresentar prova de 
equivalência dos estudos da Secretaria de Estado da Educação, expedida em data anterior à matrícula e o 
histórico escolar emitido pela instituição do país de origem e no idioma oficial e tradução juramentada. 
 
22. No caso de Aproveitamento de Estudos solicitados por alunos ou ex-alunos de Faculdades mantidas pela 
FAAP que necessitem cursar disciplinas nas quais já foram anteriormente reprovados, tais disciplinas serão 
cursadas em regime de  dependência, e cobradas nos termos do disposto nas cláusulas 8 a 8.2.b do Contrato 
de Adesão de Prestação de Serviços Educacionais. 
 
NOTA: A análise dos programas, para efeito de Aproveitamento de Estudos, é processada de acordo com a 
Legislação vigente e determina o semestre em que o candidato se matricula e também as disciplinas que o 
aluno cursa a título de adaptação. Sempre que possível, nos cursos afins, o aluno será matriculado na mesma 
série que estaria no curso de origem. 
 

23. A FAAP dá conhecimento ao candidato que o pagamento será efetuado em 6 (seis) parcelas mensais de 
janeiro a junho / de julho a dezembro, sempre com vencimento no dia 5 de cada mês. 
 

24. Aos alunos matriculados que requererem cancelamento de sua matrícula até 31/7/2018 restituir-se-ão 
70% (setenta por cento)  do valor pago, no prazo de 30 (trinta) dias  após a formalização do respectivo pedido, 
destinando o remanescente a cobrir  as despesas internas da FAAP. 
 
25. A ausência de pedido formal de cancelamento da matrícula por parte de alunos desistentes implica na 
continuidade de seu débito para com a FAAP, inclusive das parcelas vincendas, em razão de terem sido 
disponibilizados a eles os serviços educacionais contratados. 
 

26. Em caso de cancelamento ou desistência, os documentos entregues para matrícula ou análise de dispensa 
de disciplinas deverão ser retirados em até 30 dias. Após este prazo, a FAAP não se responsabilizará pela sua 
guarda. 
 
27. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Processo Seletivo da FAAP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11

Cronograma Geral  
Processo Seletivo-FAAP/2018 -Vestibular Tradicional  

 
8/6/2018 Término das inscrições para o Exame, Orientação de Carreira e Bolsa Apoio 

8/6/2018 Divulgação dos Locais de Exame (Prédio e Sala) 

10/6/2018 das 9h às 13h - Exame para  todos os candidatos 

13/6/2018 Divulgação da 1ª Lista (Aprovados) - Divulgação dos classificados – Bolsa Mérito 

13/6/2018 a 
19/6/2018 

Matrícula Online (Internet). A documentação completa deverá ser enviada pelos Correios – 
SEDEX, para que estejam na FAAP (Central de Atendimento ao Aluno) até 19/6/2018. 

13/6/2018 a 
19/6/2018 

Matrícula presencial das 9h às 19h, de segunda à sexta-feira e no sábado, das 8h às 12h, na 
Central de Atendimento ao Aluno 

20/6/2018 Divulgação da  2ª Lista de Aprovados 

20/6/2018 a 
25/6/2018 

Matrícula Online (Internet). A documentação completa deverá ser enviada pelos Correios – 
SEDEX, para que estejam na FAAP (Central de Atendimento ao Aluno) até 25/6/2018. 

20/6/2018 a 
25/6/2018 

Matrícula presencial das 9h às 19h, de segunda à sexta-feira e no sábado, das 8h às 12h, na 
Central de Atendimento ao Aluno 

26/6/2018 Divulgação da  3ª Lista de Aprovados 

26/6/2018 a 
29/6/2018 

Matrícula Online (Internet). A documentação completa deverá ser enviada pelos Correios – 
SEDEX, para que estejam na FAAP (Central de Atendimento ao Aluno) até 29/6/2018. 

26/6/2018 a 
29/6/2018 

Matrícula presencial, das 9h às 19h, na Central de Atendimento ao Aluno 

31/8/2018 
Término da validade deste Processo Seletivo Vestibular Tradicional que oferece vagas para 
Agosto/2018 
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PROGRAMA 
Português   
Língua Portuguesa: Compreensão e Interpretação de textos de gêneros diversos, literários e não literários. 
Gramática: Ortografia; Acentuação Gráfica; Análise Morfológica; Análise Sintática; Sintaxe de Concordância; 
Sintaxe de Regência; Sintaxe de Colocação; Figuras de Linguagem.  
Literatura Portuguesa e Brasileira: Compreensão, identificação e análise dos estilos de cada época, 
notadamente: Trovadorismo, Humanismo, Classicismo, Barroco, Arcadismo, Romantismo, Realismo, 
Simbolismo, Pré-Modernismo e Modernismo. 
 

Livros Obrigatórios 
Gil Vicente:  “Auto da Barca do Inferno”; Camões- lírico e épico: “ Os Lusíadas”- cantos principais: Inês de 
Castro; O Gigante Adamastor e O Velho do Restelo; José de Alencar-“Iracema”; Manuel Antonio de Almeida- 
“Memórias de um Sargento de Milícias”; Machado de Assis – “Dom Casmurro”; Eça de Queirós –“O Primo 
Basílio”; Fernando Pessoa- ortônimo  e heterônimos; Graciliano Ramos-“Vidas Secas”;  Guimarães Rosa – 
conto: “ A hora e vez de Augusto Matraga”; análise de poesias de Manuel Bandeira; Carlos Drummond de 
Andrade; Vinicius de Moraes e Manoel de Barros. 
 
Redação 
Critérios para a avaliação: adequação ao tipo de texto solicitado; coerência, coesão textual e  respeito à norma 
culta. 
 
Matemática   

Progressões aritméticas e geométricas. Trigonometria: Funções trigonométricas. Função exponencial e Função 
logarítmica: Noções gerais e operações; Propriedades; Sistema de logaritmos. Matrizes: Noções gerais e 
operações; Determinante de uma matriz. Análise combinatória: Arranjos, Permutações e Combinações. 
Polinômios e equações algébricas: Noções gerais; Operações com polinômios; Determinação e propriedades 
das raízes de equações algébricas. Geometria plana: Noções gerais; Polígonos; Círculo. Principais sólidos 
geométricos, áreas e volumes. Geometria analítica: Noções gerais; Estudo da reta; Estudo da circunferência. 
Razões e proporções: juros. 
 
Física  

Sistemas de unidades; Grandezas Físicas: Grandeza escalar; Grandeza vetorial; Cinemática: Conceitos gerais. 
Funções do movimento; M.R.U. e M.R.U.V.; Queda livre e lançamento vertical; Dinâmica: Leis da Dinâmica. 
Aplicações; Força de atrito; Trabalho, potência e rendimento; Energia. Princípio da conservação da energia; 
Quantidade de movimento e impulso; Estática: Sistema de forças; Momento de uma força. Fluidostática: 
Massa específica. Peso específico; Pressão; Princípio de Pascal; Lei de Stevin; Princípio de Arquimedes. Ondas. 
Acústica: Conceitos; Caracterização da onda sonora; Reflexão e refração; Qualidades fisiológicas do som. 
Termologia: Temperatura. Escalas termométricas. Termômetros; Comportamento térmico dos sólidos; Calor 
Sensível e calor Latente; Calorímetros. Ótica Geométrica: Princípios da óptica geométrica; Câmara escura, 
sombra e penumbra; Espelhos planos e esféricos; Reflexão total; Eletrostática: Eletrização. Processos e 
aplicações; Fenômenos fundamentais. Lei de Coulomb; Campo elétrico gerado por carga puntiforme em 
repouso; Potencial elétrico. Diferença de potencial. Trabalho; Eletrodinâmica: Corrente elétrica; Resistência 
elétrica. Lei de Ohm. Condutores ôhmicos; Resistores. Efeito Joule; Aparelhos de medidas elétricas; Geradores 
e receptores; Circuitos elétricos de corrente contínua. Eletromagnetismo: Força magnética; Campo de indução 
magnética.  
 

Química  
 
Química Geral e Físico-Química: Matéria e sua classificação; Reações químicas e equações químicas; Leis das 
combinações químicas; Massas atômicas e massas moleculares; Estrutura do átomo; Tabela Periódica dos 
Elementos Químicos; Ligações químicas; Estados de agregação da matéria; Número de oxidação - Reações 
Redox; Teoria sobre ácidos e bases; Estudo das funções inorgânicas, óxidos, ácidos bases e sais; Reações 
inorgânicas em geral; Soluções; Eletroquímica; Termoquímica; Cinética e equilíbrio químico: sistemas 
homogêneos; Cinética e equilíbrio químico: sistemas heterogêneos; Radioatividade. Química Orgânica Geral: 
Nomenclatura, classificação, preparações, propriedades físicas, propriedades químicas, principais compostos e 
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aplicações sobre: Hidrocarbonetos; Álcoois e fenóis; Éteres; Aldeídos e acetonas; Ácidos carboxílicos e seus 
derivados; Compostos halogenados; Amidas e aminas; Petróleo.  

 

Biologia 

Ecologia Nomenclatura e conceitos; Obtenção de alimento e energia; Ciclos Biogeoquímicos; Ciclo da Água; 
Ciclo do oxigênio e carbono; Ciclo do nitrogênio; Relações entre os seres vivos Relações harmônicas intra e 
interespecífica; Relações desarmônicas intra e interespecífica; Estudo das populações; Sucessão Ecológica; 
Poluição da água, do ar e do solo; Célula animal e vegetal; Membrana Plasmática – Organelas Celulares e 
núcleo; Divisão celular; Estudo dos Reinos; Sistemática Vegetal; Anatomia e Fisiologia Humana; Genética 
Mendeliana. 

 

Geografia  
 
Dinâmica Natural: Climatologia, Geomorfologia, Hidrografia, Biogeografia e Ecologia; Os grandes domínios 
naturais. Dinâmica Populacional: Evolução demográfica; Características e estrutura da população; Mobilidade 
espacial. Dinâmica Urbana: Características das cidades; Urbanização e metropolização. Dinâmica Econômica: 
Agricultura; Fontes de energia; Industrialização; A nova economia. Geopolítica e Globalização. Atualidades. 

 
História  

Geral 
 
Renascença; Absolutismo; Revolução Inglesa; Revolução Industrial; Iluminismo; Revolução Francesa; Formação 
dos Estados Unidos; Era Napoleônica; Revoluções Liberais do século XIX; Imperialismo; Revolução Russa; 
Primeira Guerra Mundial; a Grande Depressão de entre guerras; Segunda Guerra Mundial; Período da Guerra 
Fria; Fim da União Soviética; Crise Israel-Palestina; A Globalização; Atualidades.  
 
Brasil 
 
Brasil Colônia; de Colônia a Reino Unido; Processo de Independência política do Brasil; Primeiro Reinado; 
Período Regencial; Segundo Reinado; Período republicano: Primeira República; Era Vargas; do Retorno à 
Democracia ao golpe de 1964; processo de redemocratização do Brasil; o Brasil de Tancredo a Lula. 
 
 
Inglês    
 
Compreensão de textos em língua inglesa extraídos de jornais, revistas e publicações  recentes, versando 
sobre assuntos gerais da atualidade. As questões são de múltipla escolha e pressupõem o domínio da 
habilidade de leitura, a utilização da capacidade de ser seletivo, inferir significados, estabelecer relações entre 
texto e contexto e resolver de questões gramaticais.  
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FICHA DE INSCRIÇÃO  
Destacar e entregar devidamente preenchida (letra de forma) nos Postos de Inscrição   

(não é necessário preencher para a inscrição pela internet)  
 

Processo Seletivo Vestibular Tradicional FAAP/2018 – 2º semestre 
É de responsabilidade do candidato tomar conhecimento das normas do Edital. 

As informações prestadas na ficha de inscrição são de responsabilidade exclusiva do candidato. 
 

RG _____________________________________ CPF _______________________ CPF Próprio:  (  ) Sim       (  ) Não 
 
Nome do Candidato _________________________________________________________________________________________ 
 
Raça/Cor*  (  ) Branca   (  ) Preta   (  ) Amarela   (  ) Parda   (  ) Indígena   (  ) Não Declarada  
*Por solicitação do Ministério da Educação, o preenchimento deste dado é obrigatório (art. 2º da Portaria Normativa nº 21 de 28/08/2013) em função do estabelecimento de cotas raciais. 
 
Sexo M (  ) F (  )   Data de Nascimento ______/_____/_______   Estado Civil____________________  
 
Nome do Pai_______________________________________________________________________________________________  
 
Formação do Pai  Ensino Médio (  )  Superior incompleto (  )  Superior Completo (  )  Pós Graduação (  ) 
 
Nome da Mãe ______________________________________________________________________________________________ 
 
Formação da Mãe:   Ensino Médio (  )  Superior incompleto (  )  Superior Completo (  )  Pós Graduação (  ) 
 
CEP ___________ - ______  
 
Endereço: _____________________________________________________________________________________ nº _________ 
 
complemento _______________________________ Bairro _______________________________________________ 
 
Cidade___________________________________________________________ Estado____________  
 
DDD Tel _____ ‐ Tel: ____________________________  DDD Cel _____ ‐ Cel: __________________________  
 
DDD Tel Com _____ ‐ Tel. Com.: _______________________ e‐mail _______________________________________  
 
Necessidade Especial  (  ) Sim   (  ) Não  
 
Escola de conclusão do Ensino Médio _________________________________________________ Ano de conclusão ____________ 
 

Solicito minha inscrição no Vestibular Tradicional FAAP/2018 – 2º semestre no curso T __|__|(consulte o código na tabela)  
 
Local de Exame 
 
___| FAAP – RUA ALAGOAS, 903 – HIGIENÓPOLIS - SÃO PAULO/SP 
 
___| FAAP – RIBEIRÃO PRETO –RUA MARCELLO SARTI, 100 – JD. FLÓRIDA - RIBEIRÃO PRETO/SP 
 
___| FAAP – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - AV. DR. JORGE ZARUR, 650 – SERIMBURA – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP 
 

A PARTIR DE 8/6/2018, TODOS OS CANDIDATOS INSCRITOS DEVERÃO VERIFICAR OS LOCAIS DE EXAME 
(PRÉDIO E SALA) PARA OS QUAIS FORAM DESIGNADOS. 

 
Todos os candidatos inscritos poderão submeter‐se a uma Orientação de Carreira, até o dia 8 de Junho de 2018. Todas 
as informações e orientações estão contidas no Edital cuja leitura é obrigatória antes da inscrição.  
 
Soube do Processo Seletivo Vestibular Tradicional por meio de:  
 
Indicação ( ) aluno ( ) professor ( ) familiares ( ) profissional de mercado 
 
( ) Colégios        ( ) Cursinhos     ( ) Anúncio na Internet   
( ) Atividades na sua escola     ( ) Mídia Impressa    ( ) Google 
( ) Atividades na FAAP      ( ) Fórum FAAP     ( ) Redes Sociais 
            

Taxa de inscrição: R$ 170,00 
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CÓDIGOS - CURSOS – VAGAS – PARA PREENCHIMENTO DA FICHA DE INSCRIÇÃO 
VESTIBULAR TRADICIONAL FAAP/2018 

 
Código Curso Turno Vagas ago/2018 
T01 Administração matutino 95 
T02 Administração noturno 70 
T26 Arquitetura matutino 100 
T04 * Ciências Econômicas  matutino 40 
T05 Ciências Econômicas noturno 30 
T47 Cinema matutino 21 
T48 Cinema noturno 19 
T54 Cinema e Animação matutino 45 
T23 Desenho Industrial matutino 60 
T28 Design de Moda matutino 80 
T08 Direito matutino 70 
T21 Artes Visuais (Bacharelado) matutino 30 
T20 Artes Visuais (Licenciatura) matutino 10 
T31* Engenharia Civil matutino 40 
T35* Engenharia de Produção matutino 30 
T49 Jornalismo matutino 25 
T22 Produção Cultural noturno 30 
T41 Publicidade e Propaganda matutino 40 
T42 Publicidade e Propaganda noturno 30 
T45 Rádio  e  TV matutino 35 
T06 * Relações Internacionais matutino 40 
T07 Relações Internacionais noturno 30 
T43 ** Relações Públicas matutino 18 

 
*Cursos de Ciências Econômicas e Relações Internacionais:   
Aulas no período matutino do 1º ao 4º semestre. A partir do 5º semestre, aulas no período 
noturno até o 8º semestre. Nos 4 primeiros semestres, além das aulas do período matutino, 
ocorrerão algumas atividades no período vespertino para os Cursos de Ciências Econômicas e 
Relações Internacionais. 
 
* Cursos de Engenharia Civil e Produção:  
Aulas no período matutino do 1º ao 8º semestre. A partir do 8º semestre, aulas no período 
noturno no 9º e 10º semestre.  
Nos primeiros semestres dos cursos ocorrerão algumas atividades no período vespertino. 
 

 
                   ** Curso de Relações Públicas matutino:   

Aulas no período matutino do 1º ao 4º semestre. A partir do 4º semestre, aulas no período 
noturno do 5º ao 8º semestre. 

 


