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EDITAL Nº 01/2017 

Normas para o Processo Seletivo de Julho de Dois Mil e Dezessete e vagas a 

serem oferecidas no curso de Graduação – Licenciatura em Matemática. 

 A Faculdade Inova – FAI - Palmas/PR, credenciada pela Portaria 557/2017 do 

MEC, instalada em prédio próprio da Rua Dr. Bernardo Ribeiro Vianna nº 664 – Centro 

– Palmas/PR, mantida pelo L.L. Instituto de Pós-Graduação e Ensino Técnico, torna 

pública a abertura de Inscrições para o Processo Seletivo de Julho de Dois Mil e 

Dezessete. 

DA FINALIDADE 

 - O Processo Seletivo da FAI/PR, em consonância com a Resolução vigente tem 

como finalidade selecionar candidatos para ingresso no curso de Licenciatura em 

Matemática, a ser ofertado no segundo semestre de 2017. 

 - O Processo Seletivo busca avaliar o domínio do conteúdo das disciplinas do 

Ensino Médio, as capacidades de articular ideias com clareza, de relacionar e 

interpretar dados e fatos e de raciocinar de maneira lógica. 

DAS VAGAS 

 - Curso – Licenciatura em Matemática 

 - Turno – Noturno – 50 (Cinquenta) vagas 

- Portaria de Autorização CES/MEC nº 557/17, Publicada no Diário Oficial da 

União em 18 de abril de 2017. 

- A FAI poderá cancelar o Processo Seletivo e a oferta de curso, caso o número 

de inscritos e/ou matriculados seja inferior á 70% (setenta por cento) do número de 

vagas ofertadas. 

DAS INSCRIÇÕES 

- As inscrições para o presente Processo Seletivo podem ser realizadas junto à 

secretaria da FAI nos seguintes dias e horários: De segunda á sexta, das 08:00 às 12:00, 

das 13:30 às 18:00 e das 19:00 às 22:00 e no sábado das 08:00 às 12:00, ou via 

internet no endereço www.inovapos.com.br. O período de inscrição se estende de: 05 

de junho de 2017 a 15 de julho de 2017 até às 12:00.  

- Para inscrição por internet o candidato deverá recolher a taxa de inscrição até 

o dia 13 de julho de 2017 junto a uma agência Bancária com depósito na conta 

http://www.inovapos.com.br/
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corrente de número: 166-1, Ag: 1319, Op: 001 – Caixa Econômica Federal – Palmas/PR, 

nominal á L.L. Instituto de Pós-Graduação e Ensino Técnico (mantenedora da 

Faculdade Inova – FAI) e enviar o comprovante de depósito via e-mail para: 

felipe@inovapos.com.br 

- Para alteração de dados pessoais registrados no formulário de inscrição como 

RG, CPF, etc., o candidato deve dirigir-se á secretaria acadêmica da FAI. 

- O valor da taxa de inscrição será de R$ 30,00 (trinta reais). 

- Em caso de cancelamento de inscrição pelo candidato não haverá devolução 

da taxa paga. 

- Somente poderão concorrer as vagas, os candidatos que tenham concluído o 

ensino médio e que possuam certificado de conclusão desse nível de ensino, obtivo 

por via regular ou de suplência. 

ATENDIMENTO ESPECIAL 

- Candidato que necessitar de atendimento especial para realização das provas, 

deverá comunicá-lo no ato da inscrição, anexando o laudo emitido pelo especialista, 

que descreva a natureza, tipo e grau de deficiência, bem como as condições 

solicitadas, para a realização da prova, as quais serão atendidas pela IES de acordo com 

os preceitos legais e a disponibilidade da IES em de proceder ao deferimento da 

solicitação. 

- A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das 

provas, deverá trazer um acompanhante maior de idade, que ficará em local reservado 

e que será o responsável pelos cuidados e guarda da criança, vedado o contato do 

cuidador com o candidato ao concurso vestibular. 

PROVAS DO PROCESSO SELETIVO 

- As provas serão realizadas nas dependências da Faculdade Inova – FAI, no 

dia 16 de julho do corrente ano. 

- Horário das provas será das 08h às 12h para redação, língua portuguesa e 

estrangeira, que poderá ser de Inglês ou Espanhol, e das 13h 30min às 17h 30min, 

para Matemática, Física, Química, Biologia, História e Geografia. 

- O candidato que chegar ao local da prova após estes horários terá sua entrada 

vedada. 

mailto:felipe@inovapos.com.br
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- As provas aplicadas no presente processo seletivo limitar-se-ão aos conteúdos 

integrantes do ensino médio e não ultrapassarão a complexidade deste nível de 

ensino. 

- A prova será constituída da seguinte forma: Múltipla Escolha, envolvendo as 

disciplinas apontadas no Edital, as quais terão 05 (cinco) questões cada uma, num total 

de 40 (quarenta), com uma pontuação de 1,5 por questão, totalizando 60 (sessenta) 

pontos. 

- A prova de redação consistirá de um teste dissertativo argumentativo, cuja 

nota variará de 0 (zero) á 40 (quarenta) pontos. 

- A nota final será igual á 100 (cem) pontos. 

DAS NORMAS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA 

- O Candidato só poderá ausentar-se do recinto das provas depois de decorrida 

01 (uma) hora. 

- O Candidato para ingresso na sala de prova, deve vir munido de carteira de 

identidade civil (RG) ou outro documento com fotografia em via original. 

- Para a realização da prova somente será permitido ao candidato caneta 

esferográfica preta ou azul, devendo todo e qualquer material, inclusive aparelhos 

eletrônicos, serem condicionados em local a ser designado. 

- O candidato que necessitar ausentar-se da sala de prova, a qualquer tempo, 

durante sua realização, somente poderá fazê-lo acompanhado de um fiscal. 

- Os três últimos candidatos de cada turma somente poderão retirar-se 

simultaneamente, para assegurar a lisura na aplicação da prova. 

- Durante o período de realização da prova será permitido o consumo de água. 

DA CORREÇÃO DO CARTÃO RESPOSTA E DA REDAÇÃO 

- Os cartões resposta deverão ser preenchidos com caneta esferográfica azul ou 

preta. 

- As redações deverão ser redigidas de forma legível com caneta, sendo vedada 

a redação á lápis.  

- A nota da redação será igual a nota aritmética das notas dos 02 (dois) 

professores avaliadores. 
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DA ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO 

 - Será eliminado o candidato que agir em desacordo com os itens previstos no 

Edital ou ainda, perturbar de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 

DA CLASSIFICAÇÃO E DO RESULTADO 

 - O candidato será classificado para a vaga, por ordem decrescente da 

pontuação dos escores.  

- Em caso de empate serão adotados como critérios de desempate, primeiro, o 

maior escore da redação, depois o maior escore da prova objetiva, e, persistindo o 

empate, a maior idade cronológica do candidato.  

- Será desclassificado o candidato que tirar nota 0 (zero) na redação e/ou nota 

0(zero) na prova objetiva. 

- A FAI, divulgará o resultado a partir das 13h do dia 18(dezoito) de julho.  

DA MATRICULA 

 - A matricula deverá ser efetivada de 18 (dezoito) á 21 (vinte e um) de julho, 

junto à Secretaria da FAI. 

 - Para efetivação da matricula, o candidato deverá fazer o pagamento do boleto 

referente à 1ª parcela da semestralidade do curso. 

 - Para a matricula o candidato deve trazer: 

 Histórico Escolar do Ensino Médio - (Cópia autenticada); 

 Carteira de Identidade - (Cópia autenticada); 

 CPF - (Cópia autenticada); 

 Certidão de Nascimento ou Casamento - (Cópia autenticada); 

 Duas fotos 3x4; 

 Comprovante atualizado de endereço; 

 - As aulas serão ministradas de segunda á sexta feira a noite, com início 

conforme previsto no calendário acadêmico.  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 - O planejamento, a execução e a coordenação de todos os trabalhos referentes 

ao Processo Seletivo, são de exclusiva responsabilidade da Comissão de Processo 

Seletivo designada para esta finalidade, não se admitindo revisão de provas, nem 

recursos contra qualquer decisão. 
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 - A comissão responsável pelo Processo Seletivo, ouvida a direção, resolverá os 

casos omissos deste edital. 

 

Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Palmas (PR), 17 de maio de 2017. 

Comissão do Processo Seletivo 

FAI  


