INSTITUIDORA

EDITAL ABERTURA VESTIBULAR AGENDADO JULHO 2018
EDITAL Nº 003/2018
A Direção Acadêmica da FAZU - Faculdades Associadas de Uberaba, declara aberta as inscrições
para o Vestibular Agendado Julho/2018, aos portadores de Certificado de Conclusão do Ensino
Médio ou equivalente, para ingresso no segundo semestre letivo de 2018.
A Comissão Permanente do Vestibular da FAZU – Faculdades Associadas de Uberaba, poderá
aceitar inscrições de candidatos, mesmo sem essa devida comprovação, mas não será permitido em
hipótese alguma a matrícula sem essa comprovação. O não cumprimento desta condição importará
em nulidade absoluta da classificação e em vedação da matrícula, como determina Lei nº 9.394/96
da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), artigo 44 – inciso II.
1. DOS CURSOS
1.1 Agronegócio (Curso Superior de Tecnologia)
Reconhecido pela Portaria nº 246 – MEC/SERES, de 30/06/2016, publicada no Diário Oficial da
União em 01/07/2016, 40 vagas, noturno, duração de três anos (seis semestres), alunos por turma
40;
1.2 Zootecnia
Reconhecido pelo Decreto nº 8.3679 de 03/07/1979, publicado no Diário Oficial da União de
04/07/1979; Renovação de Reconhecimento pela Portaria nº 821/MEC/SERES de 30/12/2014 (DOU
02/01/2015), 20 vagas, integral, duração de quatro anos e meio (nove semestres).
1.3 Os cursos em turno integral poderão ser ofertados inteira ou parcialmente em mais de um
turno (manhã e tarde; manhã e noite; tarde e noite; noite e sábados diurnos).
1.4 As vagas ofertadas no Vestibular Agendado Julho/2018 são para ingresso no segundo semestre
letivo do ano de 2018.
1.5 Os cursos acontecerão no Campus da FAZU – Faculdades Associadas de Uberaba, localizado na
Avenida do Tutuna, nº 720, bairro Tutunas, em Uberaba – MG.
2. INSCRIÇÕES
2.1 Antes de realizar a inscrição, o candidato deverá ler este Edital, para tomar conhecimento das
normas que regem o concurso, disponível no site www.fazu.br.
2.2 Período de 14 de junho a 20 de agosto de 2018
2.3 A inscrição deverá ser realizada na Secretaria Geral da FAZU no campus localizado na Avenida
do Tutunas, 720, bairro Tutunas, Uberaba – MG, nos seguintes dias e horários: de segunda a sextafeira, das 08h às 21h.
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2.4 No ato da inscrição, o candidato deverá optar pelo aproveitamento da nota do ENEM, sendo
dadas as seguintes alternativas:
 Aproveitar a nota do ENEM 2014, 2015, 2016 ou 2017 e realizar a prova do Vestibular.
 Só realizar a prova do Vestibular.
2.5 Para efetivar a inscrição o candidato deverá pagar a taxa de R$80,00 (oitenta reais),
diretamente na FAZU, no setor financeiro. NÃO HAVERÁ DEVOLUÇÃO DO VALOR DA TAXA.
2.6 O candidato no ato da inscrição, deverá optar por uma das línguas estrangeiras: Inglês ou
Espanhol.
2.7 A faculdade reserva-se o direito de oferecer o Vestibular Agendado Julho 2018 apenas para os
cursos com número suficiente de inscritos. Caso o curso escolhido não seja oferecido, o candidato
terá a oportunidade de reinscrever-se em outro curso.
2.8 Candidatos com necessidades especiais:
Para realização das provas, os candidatos com necessidades físicas ou sensoriais, permanentes ou
temporárias, que se enquadre no art. 4º, do Decreto n. 3.298/1999, alterado pelo Decreto nº
5.296/2004, deverão indicar expressamente no formulário de inscrição a sua condição, bem como
informar à Secretaria Geral informando sua condição para realização do Vestibular.
3. DAS PROVAS E DATAS
3.1 O Vestibular será realizado em uma única etapa, a qual será qualificatória e classificatória. As
provas versarão sobre o núcleo comum obrigatório do Ensino Médio. As provas serão realizadas no
período de 14 de junho a 20 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 20h na FAZU –
Faculdades Associadas de Uberaba (campus).
End.: Avenida do Tutunas, nº 720,
Bairro Tutunas, Uberaba-MG
Contato: 34-3318-4188
3.2 O Vestibular Agendado Julho 2018 contará com uma redação e uma prova de 45 questões de
conhecimentos gerais do ensino médio, das quais são: Linguagens (Português, Literatura e Língua
Estrangeira – Inglês ou Espanhol), Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas. A
Redação terá o valor de 10 pontos e as demais questões o valor de 2 pontos cada, totalizando 100
pontos.
3.3 Os candidatos deverão apresentar-se munidos de:
a) documento de Identidade com foto (Carteira de Identidade, Carteira de Habilitação, Carteira de
Trabalho ou Passaporte);
b) caneta preta ou azul, fabricada em material transparente; e
c) com todos os aparelhos eletrônicos desligados durante a realização da prova.
3.4 Em nenhuma hipótese será realizada segunda chamada de prova.
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4. DA CLASSIFICAÇÃO
4.1 Somente serão consideradas para efeito de correção, as Redações que forem transcritas para
folha de Redação e as questões para o Cartão Resposta.
4.2 Para o candidato que solicitou o aproveitamento do ENEM, o total de pontos obtidos será
convertido para o total de 100 pontos, para efeito de classificação. Caso tenha feito a opção de
aproveitamento do ENEM e realização da prova do Vestibular, prevalecerá a maior nota.
4.3 A correção da Redação será realizada de acordo com os critérios citados no Manual do
Candidato, disponível no site www.fazu.br/vestibular.
4.4 Para fins de classificação, somente serão considerados os candidatos que tenham:
a) realizado a prova e a redação;
b) obtido nota igual ou superior a 4 (quatro pontos) na redação;
c) obtido o mínimo de 20% (vinte por cento) do total de pontos distribuídos nas questões da prova.
5. DO RESULTADO
5.1 Os resultados serão liberados até dois dias úteis após a realização da prova. A Secretaria Geral
da FAZU entra em contato com o candidato informando a sua situação final do Vestibular..
6. DA MATRÍCULA
6.1 Os candidatos classificados no Vestibular Agendado Julho 2018, deverá efetuar sua matrícula
até 4 (quatro) dias úteis após o informe do resultado, no seguinte endereço:
FAZU – Faculdades Associadas de Uberaba (campus)
End.: Avenida do Tutunas, nº 720,
Bairro Tutunas, Uberaba-MG
Contato: 34-3318-4188
A FACULDADE RESERVA-SE AO DIREITO DE OFERECER APENAS OS CURSOS/TURNOS COM
NÚMERO SUFICIENTE DE ALUNOS MATRÍCULADOS.
Caso o curso escolhido não seja oferecido, o candidato poderá fazer opção por outro curso, de
acordo com a existência de vagas e com a classificação ou solicitar o cancelamento da matrícula.
6.2 A efetivação da matrícula se dá pela aprovação do Vestibular e classificação, juntamente com o
cumprimento das exigências documentais e compromisso junto ao financeiro.
6.3 O aluno que requerer o cancelamento da matrícula até 10 dias após a efetivação da mesma,
terá direito ao ressarcimento de 70% do valor da matrícula, desde que não tenha frequentado
nenhuma aula.
6.4 As vagas destinadas ao Programa Universidade para todos – PROUNI, num total de 01 (uma)
para cada 22 (vinte e duas) matrículas de pagantes integrais, serão preenchidas por candidatos préselecionados pelo MEC, de acordo com a Lei nº 11.096 de 13 de janeiro de 2005, e com o Decreto
nº 5.493, de 18 de julho de 2005.
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6.5 O Vestibular Agendado Julho 2018 é valido somente para matrículas no 2º semestre letivo de
2018.
7. DA EXECUÇÃO
7.1 A execução do Vestibular Agendado Julho 2018 está sob a responsabilidade da FAZU –
Faculdades Associadas de Uberaba.
7.2 O Vestibular obedecerá aos critérios deste Edital disponível no endereço eletrônico
www.fazu.br e afixado na Secretaria Geral da FAZU.

Uberaba, 14 de junho de 2018.

Comissão Permanente do Vestibular Agendado Julho 2018
Carlos Henrique Cavallari Machado,
Gustavo de Sousa Rodrigues e
Juliana Alves Caetano Silva.
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