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MANUAL DO CANDIDATO – VESTIBULAR ONLINE/2021
O Instituto Municipal de Ensino Superior de Catanduva IMES Catanduva, por meio de
sua Diretora, torna público, para conhecimento dos interessados, a abertura de inscrições
para o Processo Seletivo dos cursos de: Ciências Contábeis, Direito, Fisioterapia, Nutrição,
Odontologia e Psicologia (Bacharelado).
INSCRIÇÕES
Requisitos para a inscrição:
- Preenchimento da ficha de inscrição no período de 22/12 a 18/01/2021 disponível
no site: www.fafica.br/vestibular;
- Pagamento do boleto na rede bancária no valor de R$ 20,00 (vinte reais);
- No ato da inscrição, o candidato poderá fazer, no máximo, duas opções de cursos,
independente das áreas de conhecimento;
- Após o pagamento da inscrição, o candidato receberá o link para a realização da
prova on-line nas datas mencionadas abaixo.
DISPOSIÇÕES GERAIS
Da Prova
EVENTO
Prova Online
Lista de Aprovados (1ª chamada)
Matrícula (1ª chamada)

DIAS
22, 23, 24/01/2021
26/01/2021 a partir das 14h
26 a 29/01/2021 das 14h às 20h

www.fafica.br
www.fafica.br

A prova terá duração de até, no máximo, 2 (duas) horas.
O IMES Catanduva reserva-se o direito de tomar qualquer medida que garanta a
segurança e mantenha a honestidade de todas as etapas do processo de seleção, relativo ao
ingresso do aluno na Instituição.
A prova será On-line, composta por questões (múltipla escolha) de Conhecimentos
Gerais sobre conteúdos das disciplinas de língua portuguesa (10), matemática (8), geografia
(4), história (5), física (4), química(5) e biologia (4), privilegiando o caráter interdisciplinar,
abrangendo competências e habilidades do ensino médio.
Redação
Não haverá revisão de provas.
PONTUAÇÃO
A cada questão certa da prova de Conhecimentos Gerais será atribuído 1(um) ponto,
podendo ser atingido o total de 40 (quarenta) pontos.
À Redação poderão ser atribuídos até 60 (sessenta) pontos.
A pontuação final de cada candidato será a soma dos pontos alcançados na prova de
Conhecimentos Gerais e na Redação, totalizando, no máximo, 100 (cem) pontos.
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CLASSIFICAÇÃO
Será eliminado o candidato que for reprovado ou obtiver nota zero em qualquer uma das
provas.
Será aprovado o candidato que alcançar o mínimo de 2 (dois) pontos na prova de
Conhecimentos Gerais e 10 (dez) pontos na Redação
Para desempate prevalecerá a nota atribuída à Redação. Permanecendo o empate, será
melhor classificado o candidato aprovado de maior idade.
MATRÍCULAS
A matrícula dos aprovados deverá ser realizada no período de 26 a 29/01/2021 na
Secretaria do IMES Catanduva, das 14h às 20h de segunda a sexta-feira.
Exigências para matrícula:
 2 fotos 3x4 recentes e iguais
 2 cópias da certidão de nascimento ou casamento
 2 cópias do RG
 2 cópias do histórico escolar do Ensino Médio
 2 cópias do certificado de conclusão do Ensino Médio
 1 cópia do título de eleitor
 1 cópia do CPF
 1 cópia do comprovante de residência atualizado
 Pagamento da matrícula 2021 (boleto bancário)
Se portador de Curso Superior, apresentar também:
 2 cópias do histórico escolar da graduação
 2 cópias do diploma da graduação
Observação:
No ato da matrícula, o candidato menor de 18 anos, deverá estar acompanhado do pai ou
da mãe ou responsável legal, devidamente constituído, e apresentar 1 (uma) cópia do CPF e
01 cópia do RG.
Veja abaixo a relação completa dos cursos oferecidos, período noturno, assim como o
tempo de duração e o valor da matrícula.
Código Curso

Curso

Período

Duração

01N
02N
03N
04N
05N
06N

Geografia
Letras
História
Ciências Biológicas
Pedagogia
Matemática

Noturno
Noturno
Noturno
Noturno
Noturno
Noturno

4 anos
4 anos
4 anos
4 anos
4 anos
4 anos

Valor da
Matrícula
R$ 330,00
R$ 330,00
R$ 330,00
R$ 330,00
R$ 330,00
R$ 330,00
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10N
15N
29N
31N
32N
39N

Direito
Ciências Contábeis
Fisioterapia
Psicologia
Nutrição
Odontologia

Noturno
Noturno
Noturno
Noturno
Noturno
Noturno

5 anos
4 anos
5 anos
5 anos
4 anos
5 anos

R$ 950,00
R$ 672,00
R$ 1.065,00
R$ 950,00
R$ 500,00
R$ 1.456,00

Atenção:
- Para que não haja problemas no ato da matrícula, os candidatos aprovados e classificados
deverão estar com a documentação exigida em ordem.
- O candidato poderá efetuar sua matrícula por “procuração para fins específicos”, bastando,
para tanto, constituir procurador maior de 18 anos.
- Independentemente do número de vagas oferecidas, o IMES Catanduva reserva-se o direito
de não implantar turma que não atinjam o número mínimo de alunos matriculados.
- Não é permitido trote na Instituição.

Catanduva, 21 de dezembro de 2020.
Maria Lúcia Miranda Chiliga
Diretora
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