Faculdades Integradas da União Educacional do Planalto Central
FACIPLAC
EDITAL nº 017, de 4 de dezembro de 2015
O Diretor Geral das Faculdades Integradas da União Educacional do Planalto Central - FACIPLAC, mantida pela
União Educacional do Planalto Central, no uso de suas atribuições regimentais, por meio da Comissão
Permanente de Processo Seletivo – CPPS, com fundamento na Lei nº 9394, de 20/12/1996 e na Portaria
Normativa MEC nº 40, de 12/12/2007 e Portaria nº 391 de 7 de fevereiro de 2002, Parecer CP/CFE/MEC nº
98/99 e no Regimento Geral da FACIPLAC, torna público o Processo de Seleção Agendado de candidatos
às vagas remanescentes dos Cursos de Graduação em Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências
Contábeis, Direito, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Odontologia, Sistemas de
Informação, bacharelado e Redes de Computadores, Sistemas para Internet e Sistemas de Telecomunicações
(tecnológicos) e delega a execução técnico-administrativa ao Instituto Americano de Desenvolvimento IADES, conforme contrato celebrado entre a União Educacional do Planalto Central (Mantenedora da
FACIPLAC) e o Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES.
1. DO PROCESSO SELETIVO
1.1
O Processo Seletivo Agendado tem como objetivo a seleção e classificação de candidatos ao
preenchimento das vagas remanescentes oferecidas pela FACIPLAC para os Cursos de Graduação em
Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia,
Medicina Veterinária, Odontologia, Sistemas de Informação, bacharelado e Redes de Computadores, Sistemas
para Internet e Sistemas de Telecomunicações tecnológicos sendo válido apenas para ingresso de alunos no
primeiro semestre letivo do ano de 2016, no turno e limite de vagas especificados no item 2, abaixo.
2.

DO CURSO, VAGAS E TURNO
Curso
Administração
Arquitetura e Urbanismo
Ciências Contábeis
Direito
Enfermagem
Farmácia
Fisioterapia
Medicina Veterinária
Odontologia
Redes de Computadores
Sistemas de Informação
Sistemas para Internet
Sistemas de Telecomunicações

Vagas
Alunos
80
65
65
23
14
14
22
22
104
37
37
7
6
138
71
200
196

Turno
Turmas
* 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
3

Duração do
Curso

Noturno
4 anos
Matutino
5 anos
iurno
Noturno
5 anos
Noturno
4 anos
Matutino
5 anos
Noturno
5 anos
Matutino
5 anos
Noturno
5 anos
Noturno
5 anos
Matutino
5 anos
Noturno
5 anos
Integral
5 anos
Diurno
Integral
5 anos
Noturno 2 anos e meio
Noturno
4 anos
Noturno 2 anos e meio
Noturno
3 anos

Local de
Funcionamento
Sede - Gama/DF
Sede - Gama/DF
Sede - Gama/DF
Sede - Gama/DF
Sede - Gama/DF
Sede - Gama/DF
Sede - Gama/DF
Sede - Gama/DF
Sede - Gama/DF
Sede - Gama/DF
Sede - Gama/DF
Sede - Gama/DF
Sede - Gama/DF
Sede - Gama/DF
Sede - Gama/DF
Sede - Gama/DF
Sede - Gama/DF

* O número de turmas depende de quantitativo mínimo de confirmação das matrículas.

3. INSCRIÇÃO
Poderão se inscrever no presente Processo Seletivo os candidatos que já tenham concluído ou estejam em fase de
conclusão do ensino médio ou equivalente, devendo apresentar obrigatoriamente o documento de conclusão do
Ensino Médio no ato da matrícula.
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3.1 Período de Inscrição
As inscrições deverão ser feitas via Internet nos sites www.faciplac.edu.br e www.iades.com.br a partir das 8h do
dia 7 de dezembro de 2015 até as 20h do dia 13 de fevereiro de 2016, horário oficial de Brasília.
4. VALOR DA TAXA E FORMA DE PAGAMENTO
O valor da taxa de inscrição é de R$ 14,00 (quatorze reais) e deve ser paga via boleto bancário ou no DIA DA
PROVA DO VESTIBULAR ,em espécie, no local de prova.
5. PROVAS
O Processo Seletivo será realizado no computador com duração de 3 horas e 30 minutos, no horário de 9h às
21h, nos dias agendados pelo candidato.
5.1 A seleção será feita por meio de uma prova de Redação e por Provas Objetivas contendo 15 questões.
5.2 A Prova Objetiva contemplará os conteúdos definidos a partir dos objetos de conhecimento de duas área
definidas pelo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM):
6. RESULTADO
O Resultado será divulgado até 2 dias após a aplicação das provas, e disponibilizado pela internet pelos sites
www.faciplac.edu.br e www.iades.com.br.
6.1 O candidato, no prazo de até 3 dias úteis, após o resultado deverá comparecer para efetivar sua matrícula.
7. DA MATRÍCULA
A matrícula dos candidatos classificados no Processo Seletivo Agendado (1ª convocação) será realizada no Bloco
A”, Térreo, da SEDE da FACIPLAC - SIGA Área Especial nº 2 - Setor Leste, Gama/DF, imediatamente após a
divulgação dos resultados considerando o prazo citado no item 6 do Edital.
7.1

Dos Documentos

No ato da matrícula, o candidato deverá apresentar obrigatoriamente o original e 2 (d u a s ) cópias dos
documentos abaixo relacionados. No caso de cópias autenticadas em cartório, ficará dispensada, apresentação
dos originais.
a) c ertificado ou diploma de conclusão do ensino médio ou equivalente;
b) histórico escolar do ensino médio ou equivalente;
c) certidão de nascimento ou certidão de casamento;
d) carteira de identidade;
e) título de eleitoral;
f) certificado de serviço militar, para candidatos do sexo masculino;
g) comprovante do CPF;
h) comprovante de residência contendo o número do CEP (conta de água, luz ou telefone fixo);
i) 2 (duas) fotos ¾ atuais e iguais;
j) comprovante de pagamento da primeira parcela da semestralidade, mediante a apresentação do original
do boleto com autenticação do banco recebedor ou – em espécie – na Tesouraria da FACIPLAC.
AS FOTOCÓPIAS DOS DOCUMENTOS DEVEM SER LEGÍVEIS E EM FOLHA DE PAPEL TAMANHO A4
(PROIBIDO RECORTAR).
8. DA EXCEPCIONALIDADE POSITIVA
8.1 Poderá ser admitida a matrícula com dispensa da prova de conclusão do ensino médio ou equivalente, quando
se tratar de aluno superdotado que, em data anterior à inscrição no Processo Seletivo, tenha obtido declaração de
excepcionalidade positiva, mediante decisão do Conselho de Educação competente.
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9. DA PERDA DA VAGA
9.1 Perderá o direito à classificação obtida no Processo Seletivo Agendado, o candidato que não apresentar, no
ato da matricula os documentos previstos no item 7,1, a comprovação de conclusão de escolaridade de ensino médio
e demais documentos exigidos.
10. DA VALIDADE
10.1 O presente Processo Seletivo tem validade somente para o primeiro semestre letivo de 2016.
11. ELIMINAÇÃO
11.1 Será eliminado o candidato que:
a) obtiver resultado 0 (zero) na prova de redação.
b) Tiver participado do Processo Seletivo, valendo-se de documentos falsos ou qualquer outros meios lícitos, com
ou sem a participação de terceiros.
12. DO INÍCIO DAS AULAS
12.1 O início das aulas está previsto para o dia 15 de fevereiro de 2016.
13. DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 A FACIPLAC divulgará se necessário, normas complementares as estabelecidas no presente Edital,
sempre no endereço eletrônico http://www.faciplac.edu.br e www.iades.com.br.
13.2 A efetivação da inscrição no Processo Seletivo Agendado implica o conhecimento e a aceitação das
disposições deste Edital.
13.3 Os casos omissos e as situações não previstas no presente edital serão avaliados pela Comissão Permanente
de Processo Seletivo – CPPS e pelo IADES, em caráter irrecorrível.
Este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gama-DF, 7 de dezembro de 2015.

Profº MSc Antonio Luis Tognoli
Diretor Geral – FACIPLAC
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ANEXO I – CRITÉRIOS DE CORREÇÃO
1. REDAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA
O Resultado da Prova de Redação – RR varia de 0 a 100 (cem) pontos, utilizando-se os seguintes critérios:
Critérios de Correção
Norma culta
 Organização sintática (mecanismos de articulação frasal: subordinação, coordenação;
paralelismos sintático e semântico; concordância nominal e verbal; regência nominal e
verbal);
 Aspectos gráficos (pontuação; ortografia; emprego de maiúsculas; acentuação gráfica).
Tema / Texto
 Adequação ao tema (pertinência quanto ao tema proposto) *;
 Adequação à proposta (pertinência quanto ao gênero proposto) *;
 Organização textual (paragrafação; periodização).
Argumentação
 Especificação do tema, conhecimento do assunto, seleção de ideias distribuídas de forma
lógica, concatenadas e sem fragmentação;
 Apresentação de informações fatos e opiniões pertinentes ao tema, com articulação e
consistência de raciocínio, sem contradição estabelecendo um diálogo contemporâneo.
Coesão / Coerência
 Coesão textual (retomada pronominal; substituição lexical; elipses; emprego de anafóricos;
emprego de articuladores/conjunções; emprego de tempos e modos verbais; emprego de
processos lexicais: sinonímia, antonímia, hiperonímia, hiponímia);
 Coerência argumentativa (seleção e ordenação de argumentos; relações de implicação ou
de adequação entre premissas e as conclusões que delas se tiram ou entre afirmações e as
consequências que delas decorrem).
Elaboração crítica
 Elaboração de proposta de intervenção relacionada ao tema abordado;
 Pertinência dos argumentos selecionados fundamentados em informações de apoio,
estabelecendo relações lógicas, que visem propor valores e conceitos.

Pontuação

20

20

20

20

20

*Em caso de inadequação ao tema ou à proposta, o candidato perde integralmente os 20 pontos referentes
aos critérios Tema / Texto.
RESULTADO FINAL
O Resultado Final (RF) é obtido pela soma dos pontos na Prova Objetiva (RO) multiplicado pelo peso 5, com o
resultado da Prova de Redação (RR).
O RF varia de zero (0) a mil (200) pontos (RF = 5 x RO + RR).

2. TIPOS DE QUESTÕES, CORREÇÃO DE QUESTÕES E PROVAS
A Prova Objetiva será formada por 20 (questões) independentes, de múltipla escolha, composta por 5
alternativas e apenas uma delas correta e realizada em meio eletrônico (computador).
Para cada candidato, no momento da realização do exame, a prova será gerada por meio de um sorteio
aleatório, a partir de um banco de questões previamente constituído para essa finalidade.
A nota da Prova Objetiva (RO) varia de 0 (zero) a 20 (vinte) pontos e corresponde ao número de
questões respondidas corretamente.
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ANEXO II – PROGRAMAS

Conteúdos publicados no Edital do ENEM 2015:
1. Língua Portuguesa
• Estudo do texto: as sequências discursivas e os gêneros textuais no sistema de comunicação e
informação – modos de organização da composição textual; atividades de produção escrita e de leitura de
textos gerados nas diferentes esferas sociais – públicas e privadas.
• Estudo das práticas corporais: a linguagem corporal como integradora social e formadora de identidade –
performance corporal e identidades juvenis; possibilidades de vivência crítica e emancipada do lazer; mitos e
verdades sobre os corpos masculino e feminino na sociedade atual; exercício físico e saúde; o corpo e a
expressão artística e cultural; o corpo no mundo dos símbolos e como produção da cultura; práticas corporais e
autonomia; condicionamentos e esforços físicos; o esporte; a dança; as lutas; os jogos; as brincadeiras.
• Estudo do texto literário: relações entre produção literária e processo social, concepções artísticas,
procedimentos de construção e recepção de textos – produção literária e processo social; processos de
formação literária e de formação nacional; produção de textos literários, sua recepção e a constituição do
patrimônio literário nacional; relações entre a dialética cosmopolitismo/localismo e a produção literária
nacional; elementos de continuidade e ruptura entre os diversos momentos da literatura brasileira;
associações entre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário em seus gêneros
(épico/narrativo, lírico e dramático) e formas diversas; articulações entre os recursos expressivos e estruturais
do texto literário e o processo social relacionado ao momento de sua produção; representação literária:
natureza, função, organização e estrutura do texto literário; relações entre literatura, outras artes e outros
saberes.
• Estudo dos aspectos linguísticos em diferentes textos: recursos expressivos da língua,
procedimentos de construção e recepção de textos – organização da macroestrutura semântica e a
articulação entre ideias e proposições (relações lógico-semânticas).
• Estudo do texto argumentativo, seus gêneros e recursos linguísticos: argumentação: tipo, gêneros e
usos em língua portuguesa – formas de apresentação de diferentes pontos de vista; organização e
progressão textual; papéis sociais e comunicativos dos interlocutores, relação entre usos e propósitos
comunicativos, função sociocomunicativa do gênero, aspectos da dimensão espaço-temporal em que se
produz o texto.
• Estudo dos aspectos linguísticos da língua portuguesa: usos da língua: norma culta e variação
linguística – uso dos recursos linguísticos em relação ao contexto em que o texto é constituído: elementos de
referência pessoal, temporal, espacial, registro linguístico, grau de formalidade, seleção lexical, tempos e
modos verbais; uso dos recursos linguísticos em processo de coesão textual: elementos de articulação das
sequências dos textos ou a construção da microestrutura do texto.
• Estudo dos gêneros digitais: tecnologia da comunicação e informação: impacto e função social – o
texto literário típico da cultura de massa: o suporte textual em gêneros digitais; a caracterização dos
interlocutores na comunicação tecnológica; os recursos linguísticos e os gêneros digitais; a função social das
novas tecnologias.
2. Matemática
• Conhecimentos numéricos – operações em conjuntos numéricos (naturais, inteiros, racionais e reais),
desigualdades, divisibilidade, fatoração, razões e proporções, porcentagem e juros, relações de dependência
entre grandezas, sequências e progressões, princípios de contagem.
• Conhecimentos geométricos – características das figuras geométricas planas e espaciais; grandezas,
unidades de medida e escalas; comprimentos, áreas e volumes; ângulos; posições de retas; simetrias de
figuras planas ou espaciais; congruência e semelhança de triângulos; teorema de Tales; relações métricas
nos triângulos; circunferências; trigonometria do ângulo agudo.
• Conhecimentos de estatística e probabilidade – representação e análise de dados; medidas de tendência
central (médias, moda e mediana); desvios e variância; noções de probabilidade.
• Conhecimentos algébricos – gráficos e funções; funções algébricas do 1.º e do 2.º graus, polinomiais,
racionais, exponenciais e logarítmicas; equações e inequações; relações no ciclo trigonométrico e funções
trigonométricas.
• Conhecimentos algébricos/geométricos – plano cartesiano; retas; circunferências; paralelismo e
perpendicularidade, sistemas de equações.
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