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VESTIBULAR JANEIRO DE 2018 
(PROCESSO SELETIVO 1º SEMESTRE DE 2018) 

 
A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL VALE DO SÃO FRANCISCO FEVASF - faz saber aos interessados que estarão abertas, no 

período de 23 de OUTUBRO de 2017 a 13 de JANEIRO de 2018 as inscrições para o Vestibular – JANEIRO 2018 da Escola 
Superior em Meio Ambiente - ESMA, organizado sob a forma de concurso público e agendamento, realizado segundo as regras 
aqui dispostas – que a Instituição se obriga a cumprir e os candidato se inscreverem, declaram, implicitamente, conhecer e com 
elas concordar, para os Cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas, Bacharelado em Administração e Bacharelado em 
Biomedicina. As inscrições para o Vestibular iniciarão em 23 de OUTUBRO de 2017 e o processo seletivo por agendamento 
realizar-se-á a partir de 27 de NOVEMBRO de 2017, e prova de Vestibular dia 14 de JANEIRO de 2018. 
1. CURSOS OFERECIDOS 
O quadro 1 mostra as características dos cursos ofertados pela Escola Superior em Meio Ambiente, mantida pela Fundação 
Educacional Vale do São Francisco. 
 

QUADRO 1 

Curso Número de Vagas Anuais 

Licenciatura - Ciências Biológicas 40 vagas 

Bacharelado - Administração  40 vagas 

Bacharelado – Biomedicina 40 vagas 

 
2. DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS PARA INGRESSO NOS CURSOS SUPERIORES 
No ato da matrícula o candidato deverá ter concluído o Ensino Médio, não podendo ter dependência em nenhuma disciplina. 
3. DAS INSCRIÇÕES 
3.1 DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO 
a) As inscrições para o Vestibular – JANEIRO de 2018 estará aberta no período de 23 de OUTUBRO de 2017 a 13 de JANEIRO de 
2018. 
b) Para os candidatos a taxa de inscrição será ISENTA; 
3.2 DO PROCEDIMENTO E DOS LOCAIS DE INSCRIÇÃO 
a) A inscrição será efetivada na Secretaria da IES, situada a Rua 155, Nº 253, Bairro Bela Vista na cidade sede da IES em Iguatama 
ou pelo telefone 37 3353 2222, no período de 23 de OUTUBRO de 2017 a 13 de JANEIRO de 2018, de segunda a sexta-feira, das 
08:00 às 11:00, de 14:00 às 18:00 e de 19:00 às 21:00 horas. 
b) É de inteira responsabilidade do candidato e/ou seu responsável legal o correto preenchimento da ficha de inscrição e a 
observância de todas as informações contidas. 
c) O candidato com necessidades especiais, permanentes ou provisórias, deverá prestar informações no ato da inscrição para 
que a Comissão Organizadora do Vestibular tome as providências cabíveis para realização da prova, sem que o candidato seja 
prejudicado. 
3.3 DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 
No ato da inscrição, o candidato deverá informar os seguintes documentos: 
1. Documento de Identidade (RG) original do candidato; 
2. CPF do candidato. 
3.4 DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
A taxa de inscrição será ISENTO. 
4. DA ESTRUTURA DO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA OS CURSOS SUPERIORES 
a) Serão realizadas provas de conhecimentos gerais, com 24 (vinte e quatro) questões de múltipla escolha com quatro 
alternativas, e 01 (uma) redação dissertativa. 
b) Cada questão de múltipla escolha possui o valor de 2,5 (dois e meio) pontos, somando 60 pontos e a redação 40 ponto, 
totalizando 100 (cem) pontos. 
c) A nota final atribuída ao candidato será definida da seguinte forma; 

1. A soma entre a nota da prova de conhecimentos gerais e a nota da redação do vestibular; 
2. Para efeito de distribuição das questões de conhecimentos gerais, serão considerados os seguintes critérios, de acordo 

com o quadro 2. 
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QUADRO 2 

Área de Saber Disciplina Nº de Questões 

Ciências da Natureza e Matemática Química 3 

 Física 3 

 Biologia 3 

 Matemática 3 

Linguagens e Códigos Língua Portuguesa 3 

 Língua Estrangeira (Inglês) 3 

Ciências Humanas História 3 

 Geografia 3 

 
e) A referência para a elaboração da prova de conhecimentos gerais será aquela preconizada nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais do Ensino Médio.  
f) O candidato que obtiver nota zero em pelo menos uma das áreas de saber ou na redação estará eliminado. 
g) Para o Processo Seletivo agendado, obedecerá os mesmos padrões propostos no item 4 deste edital. 
5. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
5.1 DA DATA E HORÁRIO DAS PROVAS 
a) O Processo Seletivo Agendado – a partir de 27 de NOVEMBRO de 2017, será realizado de forma agendada previamente 

junto a secretaria da IES de acordo com o dia e horário de disponibilidade do candidato. 
b) A prova de Vestibular a ser realizado no dia 14 de JANEIRO de 2018, serão aplicadas de 08:00hs às 12:00hs da manhã. 
5.1.1 DOS LOCAIS DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
As provas serão realizadas à, Rua 155, Nº 253, Bairro Bela Vista na cidade sede da IES em Iguatama, podendo ser realizado em 
outras unidades municipais, caso haja demanda. 
5.2 O candidato deverá comparecer ao local das provas com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto 
para o início das provas. 
5.3 Durante a realização de todas as provas será adotado o procedimento de identificação civil dos candidatos que constará de 
verificação do Documento de Identidade (RG) informada no ato da inscrição e da coleta da assinatura. 
5.4 O candidato somente terá acesso ao local das provas mediante apresentação do comprovante de inscrição quitado e 
Documento de Identidade (RG) com a qual fez a inscrição, e estes deverão ficar disponíveis sobre a carteira para os fiscais de 
prova de cada sala, durante todo o período de realização das provas. 
5.5 O candidato deverá permanecer no local de realização das provas por 60 (sessenta) minutos, no mínimo, a partir do horário 
de início das provas. 
5.6 De acordo com a legislação vigente, não será permitido aos candidatos fumar durante a realização das provas. 
5.7 Somente será permitido ao candidato o uso de caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha durante a realização das 
provas. 
5.8 Durante a realização da prova é vedada ao candidato a utilização de relógio, telefone celular, pager, beep, calculadora, 
controle remoto, alarme de carro ou quaisquer outros equipamentos eletrônicos, mesmo que desligados, além de armas de 
qualquer natureza, sob pena de ser retirado do local e ter sua prova anulada. 
5.9 Será vedado também ao candidato, o uso de bolsas, bonés, chapéus e similares durante a realização da prova. 
5.10 Os candidatos deverão preencher completamente a área correspondente à resposta na Folha de Respostas. 
5.11 Para preencher a Folha de Respostas, o candidato deverá usar apenas caneta esferográfica azul ou preta, provas com 
gabaritos à lápis serão anuladas. 
5.12 O candidato deverá assinar a folha de presença e a Folha de Respostas. 
5.13 A Comissão Organizadora do Vestibular não se responsabilizará por perda ou extravio de bolsas, objetos, documentos ou 
quaisquer materiais não autorizados nos locais das provas. 
5.14 Os últimos três candidatos restantes em cada sala deverão sair juntos. 
5.15 Em caso de anulação de questão, o ponto a ela destinado será atribuído a todos os candidatos, independentemente de 
terem recorrido. 
6. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
O resultado do Vestibular – JANEIRO de 2018 será divulgado, a partir do dia 16 de JANEIRO de 2018, por telefone e email. 
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7. DO PERÍODO DE MATRÍCULA 
7.1 A matrícula dos candidatos aprovados ocorrerá nos dias 22 de JANEIRO à 02 de FEVEREIRO de 2018, de 13:00 às 17:00 e das 
18:00 ás 22:00 horas, na Secretaria da Faculdade Iguatama, situada à Rua 155, nº 253, Bairro Bela Vista, em Iguatama - Minas 
Gerais. 
7.2 DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 
a) O candidato deverá apresentar os seguintes documentos para a matrícula: 

1. Requerimento em formulário próprio disponível na Secretaria da ESMA; 
2. Certificado de conclusão de curso médio ou estudo equivalente ao Ensino Médio, original e cópia para autenticação; 
3. Histórico escolar do ensino médio ou estudo equivalente, original e cópia para autenticação; 
4. Certidão de registro civil, original e cópia para autenticação; 
5. Prova de quitação das obrigações com o Serviço Militar, original e cópia para autenticação; 
6. Título de eleitor, original e cópia para autenticação; 
7. Prova de quitação com as obrigações eleitorais, original e cópia para autenticação; 
8. Documento de identidade ou documento equivalente, expedido por repartição oficial, original e cópia para 

autenticação; 
9. Cadastro de pessoa física (CPF), original e cópia para autenticação; 
10. 02 (uma) fotografia 3x4, recente; 
11. Comprovante de pagamento, correspondente ao valor da primeira mensalidade escolar. 

b) O requerimento de matrícula poderá ser feito e assinado pelo próprio candidato, quando maior de 18 anos, ou por terceiros, 
sendo que estes deverão apresentar procuração registrada em cartório, assinada pelo candidato, com firma reconhecida, e 
documento de identidade com foto. 
c) Quando o requerimento de matrícula for feito por terceiros, a procuração ficará em poder da Instituição de Ensino. 
d) Quando o candidato for menor de 18 anos, o requerimento de matrícula somente poderá ser assinado pelos pais ou 
responsáveis legais, com apresentação de documentação comprobatória e fotocópia do documento de identidade. 
e) Quando o requerimento de matrícula não for feito pelos pais ou responsáveis legais, deverá ser apresentada procuração 
registrada em cartório assinada por estes com firma reconhecida (ficará em poder da Instituição de Ensino) e documento de 
identidade com foto. 
f) No primeiro semestre de ingresso do aluno ingressante, não será permitido o trancamento de matrícula em hipótese alguma. 
No entanto caso seja de ordem institucional a não abertura de turmas para o 1° semestre de 2018. 
8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
a) Havendo empate, será levada em conta a seguinte ordem de critérios: 

1. Maior nota da prova de conhecimentos gerais;  
2. Maior nota na Redação; 
3. Maior idade; 

b) Vaga não preenchida por não comparecimento de classificado à matrícula, no prazo estabelecido, implicará a convocação de 
candidato imediatamente colocado na lista de classificação, por meio de contato telefônico, no primeiro dia útil subsequente ao 
encerramento da matrícula. 
c) Havendo vagas remanescentes, pelo não preenchimento dos candidatos da lista de classificados a Faculdade poderá realizar 
um segundo concurso vestibular para seu preenchimento, respeitando o prazo mínimo entre um concurso e outro de 20 dias. 
d) A FEVASF reserva-se o direito de decidir sobre a instalação ou não de turmas e turnos, tendo em vista o número de candidatos 
classificados. 
e) Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 
 

Iguatama, 20 de OUTUBRO de 2017. 

 
Cristina Martins Simões Carvalho 

Presidente – FEVASF 



                                                                                                                                                                               

FEVASF / FACULDADE IGUATAMA 
Rua: 155, nº 253 - B. Bela Vista - CEP: 38910-000 - Iguatama – MG/secretariageralfevasf@gmail.com 

Fone: (37) 3353-2222 / 9.8421-5995 Claro / 9.8858-1995 Oi / 9.9805-1995 Vivo / 9.9198-1995 
4 

ANEXO I  

PLANO DE ESTUDO – PROCESSO SELETIVO 2/2017 

 

PROGRAMA/LÍNGUA PORTUGUESA 
Desempenho Linguístico; 
Expressão clara e precisa das ideias; 
Adequação conceitual, pertinência, relevância, e 
articulação dos argumentos; 
Adequação pragmática; 
 

PROGRAMA/BIOLOGIA 
Estrutura dos seres vivos; 
Diversidade dos seres vivos; 
Continuidade da vida; 
Seres vivos e meio-ambiente; 
 
 

PROGRAMA/QUÍMICA 
Propriedades dos materiais; 
Estrutura atômica da matéria-constituição dos átomos; 
Periodicidade química; 
Ligações químicas e interações intermoleculares; 
Reações químicas e estequiometria; 
Soluções líquidas; 
Termoquímica; 
Cinética e equilíbrio químico; 
Química orgânica; 

PROGRAMA/FÍSICA 
Mecânica; 
Gravitação; 
Termodinâmica; 
Vibrações e ondas; 
Óptica; 
Eletromagnetismo; 
 

PROGRAMA/ MATEMÁTICA 
Linguagem básica de conjuntos; 
Os conjuntos dos números naturais, inteiros, racionais e 
reais; 
Sistema legal de unidade de medida; 
Matemática comercial; 
Cálculo algébrico; 
Equações e inequações; 
Análise Combinatória; 
Geometria plana; 
Geometria sólida; 
Funções; 
Noções de geometria analítica; 

PROGRAMA/GEOGRAFIA 
Sociedade e o Meio Ambiente. 
 

PROGRAMA/HISTÓRIA 
Formação do mundo moderno; 
Sistema colonial nas Américas; 
A era das revoluções; 
Consolidação da ordem capitalista; 
Os mundos do trabalho; 

PROGRAMA/INGLÊS 
Conhecimentos gramaticais; 
Funções comunicativas; 
 

PROGRAMA/REDAÇÃO 
Prova de Redação tipo Dissertativa devendo conter introdução, desenvolvimento e conclusão, com três temas a serem 
escolhidos de acordo com a área de conhecimento do candidato. 

 


