
FACULDADE CAPIVARI – FUCAP
EDITAL Nº 07/2019- ADMISSÃO DE EDUCANDOS

1. PROCESSO DE INSCRIÇÃO
1.1. O processo de inscrição compreende o preenchimento da Ficha de Inscrição na Secretaria Geral
da instituição ou pelo endereço eletrônico da instituição: www.fucap.edu.br  
1.2. O período de Inscrição: De 23/10/2019 a 27/11/2019.

2. DA CIDADE, DATA E LOCAL DE REALIZAÇÃO DO EXAME DE SELEÇÃO
2.1.  O Exame de Seleção  será  realizado  na  sede  da  Faculdade  Capivari,  localizada  à  Avenida
Nações Unidas, 500, Santo André, em Capivari de Baixo, Santa Catarina, CEP 88745-000. Fone:
(48) 3623-6000
2.2. O Exame de Seleção acontecerá no dia 28/11/2019 das 19:30 às 21:30 horas, para os candidatos
devidamente inscritos.
2.3. O candidato deverá comparecer no mínimo, trinta (30) minutos antes do início das provas para
certificar-se do local.

3. DAS VAGAS
Curso Superior Portaria dos

Cursos
Carga

Horária
Integralização

mínima
Vagas e
período

Modalidade Nº de alunos
por turma

Administração Portaria nº 616 –
DOU de 21/11/13

3072 h 4 anos 50 - Noturno Presencial 55

Administração  Portaria nº 1010 –
DOU de 20/05/19

3072 h 4 anos 228 - Noturno EaD 55

Ciências Contábeis Portaria nº 267 –
DOU de 04/04/17

3180 h 4 anos 50 - Noturno Presencial 55

Ciências Contábeis  Portaria nº 1010 –
DOU de 20/05/19

3180 h 4 anos 228 - Noturno EaD 55

Direito Portaria nº 334 –
DOU de 27/07/16

4184 h 5 anos 100 - Noturno Presencial 55

Engenharia Ambiental e
Sanitária

Portaria nº 583 –
DOU de 18/08/15

4214 h 5 anos 40 - Noturno Presencial 55

Engenharia Civil Portaria  nº  584  –
DOU de 18/08/15

4502 h 5 anos 40 - Noturno Presencial 55

Engenharia de Produção  Portaria nº 1010 –
DOU de 20/05/19

4016 h 5 anos 228 - Noturno EaD 55

Engenharia Mecânica Portaria  nº  916  –
DOU de 28/11/14

4034 h 5 anos 60 - Noturno Presencial 55

Pedagogia Portaria nº 916 –
DOU de 27/12/18

3368 h 4 anos 50 - Noturno Presencial 55

Pedagogia  Portaria nº 1010 –
DOU de 20/05/19

3368 h 4 anos 380 - Noturno EaD 55

Processos Gerenciais Portaria nº 599 –
DOU de 30/11/14

1600 h 2,5 anos 120 - Noturno Presencial 55

Psicologia Portaria nº 376 –
DOU de 22/08/19

4204 h 5 anos 50 - Noturno Presencial 55

Tecnologia em Hotelaria  Portaria nº 706 –
DOU de  11/11/16

1600 h 2,5 anos 50 - Noturno Presencial 55

http://www.fucap.edu.br/


4. O EXAME DE SELEÇÃO
4.1. O Exame de Seleção compreende uma redação, a ser elaborada pela instituição ou o resultado
da redação do ENEM (2016, 2017 ou 2018).
4.2. O candidato só poderá realizar a prova mediante a apresentação de documento de identificação
original (com foto).
4.3.  A Comissão  Permanente  do Processo  Seletivo,  a  qualquer  momento,  durante  o Exame de
Seleção, poderá solicitar à autoridade competente a identificação de candidatos e, se necessário,
fazer vistoria para assegurar a lisura do Exame de Seleção.
4.4. Não será aceito pedido de revisão do Processo Seletivo ou recontagem de pontos.

5. DA CLASSIFICAÇAO
5.1. A pontuação no exame de seleção será o resultado da nota de redação (4.1).
5.2. O preenchimento das vagas oferecidas obedecerá à ordem de classificação dos candidatos por
Curso, sendo facultado a reopção de curso e de semestre letivo.
5.3. Havendo candidatos  ocupando idêntica classificação, o desempate será feito levando-se em
conta a idade do candidato mais idoso.
5.4.  Para  o  candidato  que  fez  o  ENEM nos  últimos  3  anos  e  apresentou  o  comprovante  dos
resultados obtidos, será considerada a maior nota na redação.
5.5. A relação dos candidatos classificados, conforme o número de vagas por semestre letivo, será
divulgada  no dia 06/12/2019 através  da internet  no endereço   www.fucap.edu.br   e  no mural  da
instituição.

6. DA MATRÍCULA
6.1.  A matrícula  dos alunos classificados será realizada na secretaria  da Faculdade Capivari  de
06/12/2019 a 13/12/2019.
6.2. As vagas não preenchidas poderão ser ocupadas, sucessivamente, por:
a) Candidatos excedentes no Processo Seletivo do curso, obedecido à ordem de classificação.
b) Candidatos excedentes em outros cursos: obedecida à ordem de classificação, com preferência
para o mais idoso, em caso de empate.
c) Reopção de curso.

7. DAS DISPOSIÇOES GERAIS
7.1. O presente Processo Seletivo só é válido para a matrícula no ano letivo de 2020/1
7.2.  O candidato portador  de deficiência  que necessitar  de atendimento especial  para realizar  a
prova, deverá se comunicar com a Comissão Permanente do Processo Seletivo, com antecedência
mínima de 72 (setenta e duas) horas, para que sejam tomadas as providências necessárias, devendo
apresentar  solicitação  médica  nesse  sentido.  Os  casos  especiais  serão  atendidos  em  salas
específicas, no local do Processo Seletivo.
7.3. A UNIVINTE/FUCAP cobrará mensalidades nos termos da Lei, sendo o valor do crédito bruto
para  os  cursos  presenciais  de graduação em Administração e  Ciências  Contábeis  em R$ 48,50
(quarenta e oito reais e cinquenta centavos), para o curso de Direito em R$ 62,50 (sessenta e dois
reais e cinquenta centavos), para os cursos de Engenharia Ambiental e Sanitária e de Engenharia
Civil em R$ 64,20 (sessenta e quatro reais e vinte centavo), para o curso de Engenharia Mecânica
em R$ 74,15 (setenta e quatro reais e quinze centavos), para o curso de Hotelaria em R$ 39,35
(trinta e nove reais e trinta e cinco centavos), para o curso de Pedagogia em R$ 45,38 (quarenta e
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cinco reais e trinta e oito centavos), para o curso de Processos Gerenciais em R$ 36,53 (trinta e seis
reais e cinquenta e três centavos) e para o curso de Psicologia em R$ 59,56 (cinquenta e nove reais
e cinquenta e seis centavos).  Para os cursos na modalidade EaD de graduação em Administração e
Ciências  Contábeis  em R$29,38 (vinte  e  nove reais  e  trinta  e  oito  centavos),  para  o  curso  de
Engenharia  de  Produção  em  R$  30,50  (trinta  reais  e  cinquenta  centavos)  e  para  o  curso  de
Pedagogia em R$ 19,89 (dezenove reais e oitenta e nove centavos). As formas de pagamento, bolsas
de estudo, de pesquisa e de trabalho e financiamento poderão ser obtidos pelos candidatos na sede
da FUCAP. 
7.4  Os  programas  dos  cursos  e  demais  componentes  curriculares,  encontram-se  no  site
www.fucap.edu.br.
7.5. A Comissão Permanente do Processo Seletivo poderá, sempre que necessário, adotar normas
complementares, promovendo a divulgação no mural da secretaria geral. 
7.6. A FUCAP reserva-se ao direito de não oferecer os cursos ou períodos deste edital, caso não
atinja o número mínimo de 70% das vagas preenchidas.
7.7. As aulas dos cursos indicados neste edital, serão ofertadas na sede da Faculdade Capivari, cito a
Avenida Nações Unidas, 500, Capivari de Baixo/SC.

Capivari de Baixo/SC, 23 de outubro de 2019.

Prof Expedito Michels
Diretor Geral


