
Faculdade de Ensino Superior da Amazônia Reunida 
Av. Brasil Nº1435 - Alto Paraná - Redenção – PA 

Fone/fax: (94)3424-1304/3424-5133 – Site: www.fesar.com.br 

 

 

 

FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZÔNIA REUNID A – FESAR  

REDENÇÃO – PA  

COMISSÃO PRÓPRIA DE PROCESSO SELETIVO  

PROCESSO SELETIVO 2021.1  

CURSOS: ADMINISTRAÇÃO, BIOMEDICINA, CIÊNCIAS CONTÁBEIS, DIREITO, 

ENFERMAGEM, ENGENHARIA CIVIL E ZOOTECNIA.  

 Edital  Nº 31/2020  

03 de outubro de 2020  

A Diretora Acadêmica da Faculdade de Ensino Superior da Amazônia Reunida 

– FESAR (Recredenciamento MEC 360/14-03-2017),  mantida pela Sociedade de 

Educação Cultura e Tecnologia da Amazônia  S/A SECTA CNPJ nº 05074526/0001–30, 

com sede na Av.  Brasil  1435, Setor Alto Paraná, Redenção – PA, no uso de suas 

atribuições e  de conformidade com a Lei nº 9.394/96, Lei de Diretrizes  e  Bases da 

Educação Nacional,  faz saber que por este EDITAL, são divulgadas e  estabelecidas as  

normas para a realização do Processo Seletivo de candidatos (as) para os cursos de 

graduação,  referente ao presente edital ,  para o semestre letivo de 2021 .1,  com vistas  

ao preenchimento das vagas oferecidas pela Instituição.  Serão realizadas três formas 

de ingresso para 2021.1, Prova on-line, Boletim do ENEM e FIES, conforme número 

de vagas dispostas na tabela 1 em cada modalidade.  

 

CRONOGRAMA GERAL DAS ETAPAS  DATA  

Período de inscrição da prova on-line  13/10 a 03/11/2020  

Prova on-line  08/11/2020  

Divulgação do resultado preliminar prova on-line  16/11/2020  

Divulgação do resultado f inal  prova on-line  18/11/2020  

Período de matrícula  
Edital próprio publicado junto 

ao resultado  

Matrícula pela nota do ENEM  23/10/2020 a 30/01/2021  

*Data prevista, podendo ser alterada conforme número de candidatos do processo.  

 

1.  VAGAS  

1.1  Os cursos oferecidos pela FESAR ,  com o seu respectivo número de vagas por  

modalidade de acesso, turnos de funcionamento e duração, são os  constantes da Tabela 

1, a seguir:  
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Tabela 1  

 

1.2 Do remanejamento e ofertas de vagas  

1.2.1  A FESAR poderá, quando não houver  formação de turmas no turno escolhido pelo 

candidato, oferecer  remanejamento para outro turno de acordo com o l imite  de vagas 

ofertado.  

1.2.2  As vagas remanescentes de ambas as modalidades  de acesso ofertadas por este edital  

poderão ser remanejadas a fim do preenchimento total  da s vagas da IES ou ainda , as  vagas 

remanescentes deste processo seletivo poderão ser novamente submetidas à seleção,  

através de um novo Processo Seletivo obedecendo as  normas estabelecidas neste EDITAL 

ou em novo edital .  

1.2.3  As vagas ofertadas, conforme  a tabela 1, não incluem os eventuais alunos a serem 

beneficiados pelo Programa Universidade para Todos – PROUNI, criado pela Medida 

Provisória n.º  213,  de 10 de setembro de 2004 , sendo que ficam acrescidas e reservadas,  

Cursos  

Duração 

do 

Curso  

Turno *  

Nº de 

Vag as  

Vest ibular  

On l ine  

Nº de 

Vag as  

Bolet i m 

ENEM  

Nº Vagas  

 

FIES  

Situação  

Adminis tração  4 anos  
Vespert ino  

Noturno  60  30  30  

 

Renovação de 

Reconhecimento Portaria 

MEC nº 268 de 03/04/2017  

 

Biomedicina  4 anos  
Vespert ino  

Noturno  60  30  30  

Renovação de 

Reconhecimento 

Portaria/MEC nº 58 de 

02/02/2018  

Ciências 

contábeis  4 anos  
Vespert ino  

Noturno  60  30  30  

Renovação de 

Reconhecimento Portaria 

MEC nº 207 de 25/06/2020  

 

Dire ito  5 anos  Noturno  60  40  20  

Renovação de 

Reconhecimento Portaria 

MEC nº 207 de 25/06/2020  

 

 

Enfermagem  5 anos  
Vespert ino  

Noturno  50  30  20  

Reconhecido pela 

Portaria/MEC nº 1.012 de 

25/09/2017  

Engenharia  

Civil  
5 anos  

 

Noturno  
30  25  20  

Autorizado pela 

Portaria/MEC nº 570 de 

22/08/2018  

Zootecnia  5 anos  
Vespert ino  

Noturno  
20  20  20  

Renovação de 

Reconhecimento 

Portaria/MEC nº 707 de 

10/11/2016  
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em cada curso vagas para participantes  aprovados no processo seletivo que preencham os 

requisitos e tenham sido selecionados pelo PROUNI.  

 

2.  DO ACESSO PELA PROVA ON-LINE  

2.1  As inscrições estarão abertas no período entre 08h00min de 13 de outubro  até às  

23h59min do dia 03 de novembro de 2020, para os candidatos que tenham concluído o 

ensino médio ou equivalente, em estabelecimento devidamente legalizado .  

2.1.2 A inscrição deverá ser feita SOMENTE pela Internet .  Para realizá -la o candidato 

deverá:  a) acessar o si te www.fesar.com.br  ;  

b) no i tem Vestibular,  cl icar “faça sua inscrição”; uma nova página será exibida, onde 

poderá consultar o Edi tal  ;   

c) preencher o questionário sócio econômico.  

2.1.3 Após a realização da inscrição o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa 

exigida,  junto a agências bancárias e/ou casas lotéricas.  

2.1.4  No ato da inscrição o candidato fará a escolha do curso em que pretende ingressar, 

indicando também a segunda opção.  

2.1.5  Depois de efetuada a inscrição não será permitida a alteração de curso.  

1.2  O valor da taxa de inscrição será de R$ 30,00 (trinta reais) ,  para as inscrições 

realizadas e quitadas no prazo determinado no i tem 1.1.  

2.2.1  As inscrições somente serão efetivadas após a comprovação de pagamento da Taxa 

de inscrição.  

2.2.2  A taxa de inscrição destina -se a cobrir  custos operacionais e  não será resti tuída em 

hipótese alguma.  

2.3  A inscrição para o Processo Seletivo aos Cursos de Graduação de 2021 .1  implica 

no conhecimento e na tácita aceitação das condições estabelecidas pela Faculdade de 

Ensino Superior da Amazônia Reunida – FESAR neste Edital ,  no contrato de prestação 

de serviços e no t ipo de curso oferecido (PRESENCIAL), dos quais o candidato não poderá, 

em hipótese alguma,  alegar desconhecimento.  

2.4  As informações sobre os cursos, exigidas na Lei Nº 13.168 de 06 de outubro de 2015 

poderão ser obtidas junto a FESAR e/ou no endereço eletrônico   http:/ /www.fesar.com.br .  

2.5  Considera-se “Treineiro”  o candidato que não concluiu o Ensino Médio ,  mas deseja 

part icipar do Processo Seletivo 2021 .1 a t í tulo de experiência.  O candidato que se  

inscrever como “ treineiro”, assinalando esta opção na Ficha de inscrição, deve estar ciente 

de que não está concorrendo a vaga nesta Faculdade, não tendo qualquer eficácia as notas 

obtidas neste Processo Seletivo. Seu desempenho no Processo Seletivo não gerará direito 

a matrícula ,  por não atender aos requisitos específicos da Portaria Ministerial  nº 391, de 

07/02/2002.  

http://www.fesar.com.br/
http://www.fesar.com.br/
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2.5.1  O candidato “treineiro” terá acesso ao resultado de sua atuação nas provas através 

do resultado, que será divulgado pela Insti tuição no endereço eletrônico  

http:/ /www.fesar.com.br ,  f icando ciente de que não terá o status de aprovado, po is não  

concorre a nenhuma vaga.  

2.6  Verificada a qualquer tempo, o recebimento de inscrições que não atendam a todos os 

pré-requisitos fixados neste Edital ,  a mesma será indeferida.  

2.6.1  A FESAR não se responsabil izará por inscrição via Internet não recebida por motivos 

de ordem técnica relacionados com o computador, falhas de comunicação,  

congestionamento das l inhas de comunicação e outros fatores,  também de ordem técnica, 

que impossibil i tem a t ransferência de dados.  

2.7  As informações prestadas no Formulário de Inscrição, serão de inteira responsabil idade 

do candidato. Não será efetivada inscrição que não atender  rigorosamente ao estabelecido 

neste Edital .  

2.8 O candidato está ciente e concorda com o fornecimento de dados pessoais necessários 

ao processo seletivo, nos termos da Lei n.  º  13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD)  

2.9 O Candidato declara aceitar todas as regras do p resente Edital ,  bem como, estar ciente 

que caso venha a ser aprovado no presente processo seletivo e não consiga comprovar 

a conclusão de ensino médio (ou equivalente),  perderá a vaga automaticamente, sem 

direito a reclamação ou recurso e ainda que as informações contidas nesta f icha de 

inscrição são verdadeiras ,  e que está ciente  das normas contidas no Edital ,  cujos termos 

ele concorda.  

2.10  A inscrição e  o valor pago referente à  taxa de inscrição são pessoais  e intransferíveis.   

 

3.  DO PROCESSO SELETIVO PROVA ON-LINE  

3.1  No Processo Seletivo  2021.1 para preenchimento das vagas , a  FESAR oferece a prova 

com data prefixada, 08/11/2020,  realizada de forma on-line nos termos dispostos no 

presente edital .  

 

4.  PROVA ON-LINE  

4.1.  A aplicação da prova (questões de múltipla escolha e  redação)  será por via  on -line em 

razão do distanciamento social  decorrente da pandemia da Covid-19.  

4.1.1 A prova do Processo Seletivo 2021.1 da FESAR será realizada pelos candidatos que 

se inscreverem na modalidade Prova on-line e abordará conteúdos programáticos ao nível 

de escolaridade de ensino médio,  conforme Tabela 2 descrita no i tem 4.1.19.  

4.1.2  A prova on-line, com 4 (quatro) horas de duração, será realizada à distância, no dia 

08 de novembro de 2020, das 8h00 às  12h00 (horário de Brasíl ia).  

http://www.fesar.com.br/
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4.1.3 Para acessar o sistema de avaliações, o candidato deverá utilizar seu e-mail como login e seu cpf como 

senha (cpf sem pontos, nem traços apenas algarismos) através do endereço: 

https://vestibularfesar.fabricadeprovas.com.br/;  

4.1.4 O candidato que efetuar sua inscrição receberá um e-mail com a confirmação de seus dados de acesso 

e poderá acessar o sistema para validá-los após o recebimento da mensagem, até 30 minutos antes do horário 

previsto para início de sua prova;  

4.1.5 Os requisitos para boa execução da avaliação, são:  

a) A prova on-line poderá ser realizada de qualquer computador com acesso à internet (desktops ou 

notebooks);  

b) Utilização preferencial da versão mais atualizada do navegador Mozilla com bloqueio de pop-ups; 

c)  Internet estável no momento da prova, sugerimos velocidade mínima de internet de 5mbps; 

d) Escolha de um lugar tranquilo para realização da prova;  

e) Não indicamos que a prova seja realizada por celulares ou tablets; 

f) Não nos responsabilizamos por problemas de instabilidade de internet. 

4.1.6 Após o início da prova, o candidato terá 240 minutos para finalizá-la (se terminar antes, poderá encerrar 

sem problemas). Este tempo será mostrado na tela e não será prorrogado; 

4.1.7 O candidato visualizará uma questão por vez. Toda a informação necessária para responder a questão 

estará disponibilizada na tela; 

4.1.8 A prova deve ser realizada individualmente, sem qualquer tipo de consulta ou auxílio externo; 

4.1.9 Orientamos que providencie papel e lápis para ajudar a realizar possíveis cálculos; 

4.1.10 Após o início da prova não será permitida a saída do ambiente de avaliações, portanto o candidato 

deverá responder todas as questões dentro do tempo estipulado, sem pausas;  

4.1.11 O sistema de avaliações é capaz de detectar diferentes tipos de fraude. Caso uma fraude seja 

detectada, qualquer participante suspeitamente envolvido será automaticamente desqualificado do processo 

sem espaço para discussão; 

4.1.12 Sugerimos que acesse as configurações de seu navegador e faça o bloqueio de pop-ups, pois caso 

apareçam na sua tela e você saia da aba para fechar, seu vestibular poderá ser anulado. Se não souber 

executar esta ação, você pode pesquisar no google sobre como bloquear pop-ups. 

4.1.13 No dia  da aplicação da prova o candidato obriga -se a acessar  o sistema de avaliação 

com no mínimo 30 minutos  de antecedência do horário estipu lado para o início da prova.  

4.1.14 O candidato deverá realizar a prova em computador (desktop ou notebook). O 

sistema de prova on-line não é compatível  com disposit ivos móvei s (celulares e tablets) .  

4.1.15 Durante a realização da prova on -line, o candidato deverá estar obrigatoriamente 

sozinho no ambiente da prova e não po derá uti l izar aparelhos eletrônicos tais como celular 

http://www.fesar.com.br/
https://vestibularfesar.fabricadeprovas.com.br/
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e tablets.  O candidato não poderá acessar outras páginas da internet ,  pois automaticamente 

a prova será encerrada pelo sistema.  

4.1.16 Durante a prova o candidato poderá prosseguir com as questões mesmo não tendo 

respondido a  anterior e  poderá retornar  à questão respondida desde que não tenha encerrado 

a prova.  

4.1.17 A FESAR e a empresa Maximize Sistemas, não se responsabil izam por ausência de 

requisitos necessários à prestação da prova, falhas técnicas de comp utadores pessoais,  

falhas de comunicação, congestionamento de l inhas de comunicação, falta de e nergia  

elétrica, bem como de outros  fatores de ordem ténica do local  onde o candidato fará a  

prova, que impossibil i tem a realização e/ou a finalização da prova.  

4.1.18 Será disponibil izado ao candidato um chat para contato com a empresa responsável 

pela aplicação da prova, para sanar duvidas e  dar orientações a partir  de 1h antes da prova ,  

relativas a  questões técnicas .  O candidato,  em hipótese alguma, poderá usar o chat para 

questionar sobre questões da prova.   

4.1.19 A prova objetiva versará  sobre os conteúdos especificados na Tabela 2 – Prova 

objetiva e conterá 50(cinquenta) questões de múltipla escolha com 5 (cinco alternativas 

de resposta para cada questão, sendo apenas uma alternativa correta,  totalizando 50 

(cinquenta) pontos.  

Tabela 2 – Prova objetiva  

C U R S O  

H O R Á R I O  

D E  I N Í C I O  

D A P R O VA  

Á R E A S  
N º  

Q U E S T Õ E S  

VA L O R  D E  

C AD A 

Q U E S T Ã O  

H O R Á R I O  

D E  T É R M I N O  

D A P R O VA  

D U R A Ç Ã O  

D A P R O VA  

Administração  

Biomedicina  

Ciências 

contábeis  

Direito  

Enfermagem  

Engenharia 

Civil  

Zootecnia  

8h  

Linguagens,  

códigos e  suas 

tecnologias  

12  1,0  

12h  4h  

Ciências 

humanas e suas 

tecnologias  

12  1,0  

Ciências da 

natureza e suas 

tecnologias  

14  1,0  

Lingua 

estrangeira 

( Inglês)  

04  1,0  

Matemática/raci

ocínio lógico  
08  1,0  

TOTAL  50  50  

 

4.1.20 O candidato terá somente Língua Estrangeira  Inglês  como opção no momento em 

que efetuar a inscrição.  

 

4.1.21 A  Redação terá  valor de 50 (cinquenta) pontos,  sendo eliminados os  candidatos  aos 

quais a nota zero for  atribuída, de acordo com o c ri tério de avaliação da Tabela 3 .  
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Tabela 3 – Critérios de avaliação da Redação   

COMPETÊNCIAS HABILIDADES PONTUAÇÃO 

Competência 1 

Demonstrar  

domínio da  

modalidade  

escrita formal  

da língua 

portuguesa. 

 

Demonstra excelente domínio da modalidade escrita formal da 

língua portuguesa e de escolha de registro. Desvios gramaticais 

ou de convenções da escrita serão aceitos somente como 

excepcionalidade e quando não caracterizarem reincidência. 

10 

Demonstra bom domínio da modalidade escrita formal da língua 

portuguesa e de escolha de registro, com poucos desvios 

gramaticais e de convenções da escrita. 

8 

Demonstra domínio mediano da modalidade escrita formal da 

língua portuguesa e de escolha de registro, com alguns desvios 

gramaticais e de convenções da escrita. 

6 

Demonstra domínio insuficiente da modalidade escrita formal da 

língua portuguesa, 

com muitos desvios gramaticais, de escolha de registro e de 

convenções da escrita. 

4 

Demonstra domínio precário da modalidade escrita formal da 

língua portuguesa, de forma sistemática, com diversificados e 

frequentes desvios gramaticais, de escolha 

de registro e de convenções da escrita. 

2 

Demonstra desconhecimento da modalidade escrita formal da 

língua portuguesa. 
0 

Competência 2 

Compreender a 

proposta de 

redação 

e aplicar 

conceitos das 

várias áreas de 

conhecimento 

para desenvolver 

o tema, dentro 

dos limites 

estruturais do 

texto 

dissertativo-

argumentativo  

em prosa. 

 

Desenvolve o tema por meio de argumentação consistente, a partir 

de um repertório sociocultural produtivo, e apresenta excelente 

domínio do texto dissertativo-argumentativo. 

10 

Desenvolve o tema por meio de argumentação consistente e 

apresenta bom domínio do texto dissertativo-argumentativo, com 

proposição, argumentação e conclusão. 

8 

Desenvolve o tema por meio de argumentação previsível e 

apresenta domínio mediano do texto dissertativo-argumentativo, 

com proposição, argumentação e conclusão. 

6 

Desenvolve o tema recorrendo à cópia de trechos dos textos 

motivadores ou apresenta domínio insuficiente do texto 

dissertativo-argumentativo, não atendendo à estrutura com 

proposição, argumentação e conclusão. 

4 

Apresenta o assunto, tangenciando o tema, ou demonstra domínio 

precário do texto dissertativo-argumentativo, com traços 

constantes de outros tipos textuais. 

2 

Fuga ao tema/não atendimento à estrutura dissertativo-

argumentativa. Nestes casos, a redação recebe nota zero e é 

anulada. 

0 

Competência 3 

Selecionar,  

relacionar,  

organizar e 

interpretar 

informações,  

fatos, opiniões e 

argumentos  

em defesa de  

um ponto de 

vista. 

 

Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema 

proposto, de forma consistente e organizada, configurando 

autoria, em defesa de um ponto de vista. 

10 

Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, de 

forma organizada, com indícios de autoria, em defesa de um ponto 

de vista. 

8 

Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, 

limitados aos argumentos dos textos motivadores e pouco 

organizados, em defesa de um ponto de vista. 

4 

Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, 

mas desorganizados ou contraditórios e limitados aos argumentos 

dos textos motivadores, em defesa de um ponto de vista. 

6 
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Apresenta informações, fatos e opiniões pouco relacionados ao 

tema ou incoerentes e sem defesa de um ponto de vista. 
2 

Apresenta informações, fatos e opiniões não relacionados ao tema 

e sem defesa de um ponto de vista. 
0 

Competência 4 

Demonstrar 

conhecimento dos 

mecanismos 

linguísticos 

necessários para a 

construção da 

argumentação. 

 

Articula bem as partes do texto e apresenta repertório 

diversificado de recursos coesivos. 
10 

Articula as partes do texto com poucas inadequações e apresenta 

repertório diversificado de recursos coesivos 
8 

Articula as partes do texto de forma mediana, com inadequações, 

e apresenta repertório pouco diversificado de recursos coesivos. 
6 

Articula as partes do texto de forma insuficiente, com muitas 

inadequações, e apresenta repertório limitado de recursos 

coesivos. 

4 

Articula as partes do texto de forma precária. 2 

Não articula as informações. 0 

Competência 5 

Elaborar proposta 

de intervenção 

para o problema 

abordado, 

respeitando  

os direitos 

humanos. 

 

Elabora muito bem proposta de intervenção, detalhada, 

relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no 

texto. 

10 

Elabora bem proposta de intervenção, relacionada ao tema e 

articulada à discussão desenvolvida no texto. 
8 

Elabora de forma mediana proposta de intervenção, relacionada 

ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. 
6 

Elabora de forma insuficiente proposta de intervenção, 

relacionada ao tema ou não articulada à discussão desenvolvida 

no texto. 

4 

Apresenta proposta de intervenção vaga, precária ou relacionada 

apenas ao assunto. 
2 

Não apresenta proposta de intervenção ou apresenta proposta não 

relacionada ao tema ou ao assunto. 
0 

Disponível em:<file:///C:/Users/FESAR/Desktop/NTICS/manual_de_redacao_do_enem_2017.pdf> . Acesso 

em: 05 de outubro de 2018. 

 

4.2  DATA E HORÁRIO DA PROVA ON LINE  

4.2.1 Dia 08/11/2020 – das 8h00 às 12h00 (horário de Brasíl ia);  

4.2.2 O candidato terá prazo l imite de 2 0 minutos para acessar a prova, após esse 

tempo não será mais permitido acesso à prova.  

 

5.  DA ELIMINAÇÃO  

5.1 O sistema de avaliações é capaz de detectar diferentes tipos de fraude. Caso uma fraude seja detectada, 

qualquer participante suspeitamente envolvido será automaticamente desqualificado do processo sem espaço 

para discussão; 

5.2  Será eliminado, ainda, a qualquer tempo, mesmo após a matrícula, o candidato 

classificado que tenha participado do Processo Seletivo 2021.1, usando informações ou 

documentos falsos  ou outros meios i l íci tos,  ou t iver realizado qualquer ato acima proibido, 

desde que devidamente comprovado.  
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6. DA CORREÇÃO DA PROVA  

6.1  A correção da prova  de redação será por  equipe de professores  avaliadores conforme 

cri térios estabelecidos pela Comissão Organizadora do Vestibular  e pré-estabelecidos na 

tabela 3 deste Edital .  

 

7.  DA CLASSIFICAÇÃO  

7.1 A divulgação  da  classificação  preliminar do candidato está prevista para  consulta  em 

16/11/2020 através do site www.fesar.com.br, com a publicação de lista de classificados. 

7.1  Os candidatos serão classificados de acordo com o curso escolhido em primeira opção,  

em ordem decrescente de pontuação,  observando -se o total  de pontos obtidos na  prova.  

7.2  Os candidatos  não selecionados na primeira opção de curso estarão automaticamente 

concorrendo para classificação em segunda opção de curso, em ordem decrescente de 

pontuação, observando-se o total  de pontos obtidos nas várias provas e,  para fins de 

publicação, expedir-se-á l ista dos candidatos classificados até o número das vagas 

remanescentes de cada curso.  

7.3  Após o período de matrícula para os  candidatos classifi cados e  selecionados, as  vagas 

remanescentes serão preenchidas com os candidatos que foram classificados para o curso, 

observando-se sempre a ordem decrescente dos pontos obtidos.  

7.4  Desclassificação:  a redação é obrigatória  e eliminatória .  Será desclassi ficado o 

candidato que obtiver nota de redação igual a 0 (zero) ,  numa escala de 0 (zero) a 50 

(cinquenta) pontos,  e o candidato que não obtiver o mínimo de 45 pontos totais da prova. 

Não serão concedidas vistas ou revisões das provas em hipótese alguma .   

 

8. RECURSOS 

8.1 O candidato terá 24h após a realização de sua prova para interposição de recurso. 

8.2 O candidato poderá realizar a interposição de recursos acessando o endereço, 

https://vestibularfesar.fabricadeprovas.com.br/  entre 14h00 do dia 09/11/20 e 14h00 do dia 10/11/20, e 

utilizando os mesmos dados de acesso descritos anteriormente;  

8.3 Depois da realização do acesso ao ambiente de avaliações, o candidato encontrará um botão descrito como 

“Interpor recurso”, no período estipulado, e terá a oportunidade de registrar seu argumento nas questões 

escolhidas; 

8.4 Os argumentos serão avaliados pela banca organizadora e respondidos em até 48 horas após registro do 

candidato, sendo considerados deferidos ou indeferidos. 

9. DESEMPENHO PRELIMINAR  

http://www.fesar.com.br/
http://www.fesar.com.br/
https://vestibularfesar.fabricadeprovas.com.br/
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9.1 O candidato que desejar acompanhar seu desempenho (gabarito, relação de acertos e erros) no processo 

seletivo, poderá fazê -lo no site https://vestibularfesar.fabricadeprovas.com.br/, utilizando os mesmos dados 

de acesso, a partir de 18 de novembro de 2020;  

9.2 As avaliações serão compostas com questões diferentes para cada avaliado, portanto, cada prova terá um 

único gabarito, que será divulgado apenas no ambiente individual de cada vestibulando;  

9.3 Ressaltamos que o resultado preliminar e o resultado final serão disponibilizados no site da FESAR, na 

plataforma o candidato obterá apenas informações de desempenho individuais;  

9.4 O resultado final da classificação será divulgado no dia 18/11/2020 no site www.fesar.com.br. 

9.5 Obrigatoriamente o candidato deverá consultar sua classificação após o resultado final. 

 

10. EFETIVAÇÃO DO VÍNCULO COM FESAR (Matrícula)  

10.1 Os candidatos aprovados e  convocados terão o direito de requerer a Matrícula, desde 

que de acordo com as normas e  prazos fixados pela Direção da FESAR  em edital  próprio 

para matrícula .  O processo de Matrícula será efetuado em duas etapas e  o não 

comparecimento em qualquer uma das etapas abaixo indicadas implicará a perda da vaga.  

-  1ª  ETAPA (apresentação de documentação )  

10.2 Os candidatos aprovados e convocados deverão efetuar  a matrícula na Secretaria 

Acadêmica ,  no dia  e  horário mencionados  em Edital  próprio juntamente com o resultado, 

devendo o candidato pagar o valor de pré -matrícula, a t í tulo de antecipação da primeira  

parcela de semestralidade. Nesse ato o candidato deverá apresentar  os documentos adiante 

mencionados no i tem 10.11.  

10.3  O não comparecimento do candidato convocado no prazo estabelecido ou a 

desistência,  seja qual for o motivo, implicará a perda do direito à vaga e será chamado 

o candidato melhor classif icado na l ista de espera e ainda não convocado.   

10.4 A não apresentação da prova de escolarização do Ensino Médio ou equivalente 

tornará nula,  para todos os  efeitos, a classificação do candidato, independentemente 

dos resultados obtidos no Processo Seletivo.  

10.5 O candidato que se matricular f icará sujeito ao Regimento da FESAR, que terá  

autonomia para minis trar os cursos, inclusive com o uso de Novas Tecnologias de 

Educação.  

-  2ª  ETAPA (confirmação de Matrícula)  

10.6 Os candidatos classificados e que compareceram à 1ª Etapa do Processo de Matrícula,  

deverão comparecer  nos dias e horários especificados, com a documentação mencionada 

adiante e apresentar  o comprovante de pagamento da primeira parcela da semestralidade , 

onde receberá o comprovante de matrícula  e o Contrato de Prestação de Serviços 

Educacionais,  devidamente assinado pelo aluno, e pelo pai  (ou respons ável) se o aluno for 

menor de 18 anos e por fiadores.  

http://www.fesar.com.br/
https://vestibularfesar.fabricadeprovas.com.br/
http://www.fesar.com.br/
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10.7  Somente será aceita a matrícula do candidato que efetivamente comprove ter 

concluído, de conformidade com a legislação vigente,  especialmente a LDB (Lei nº 

9.394,  de 20 de dezembro de 1996), o ensino médio ou equivalente ,  tornando-se nula de 

pleno direito a  classificação daquele que não apresentar a  devida prova de conclusão de 

escolaridade, no nível  exigido por este Edital ,  no ato  da matrícula.  

10.8  A FESAR se reserva no direito de realizar a consulta aos órgãos Federais,  

Estaduais e  Municipais  gestores do sistema educacional e a  órgão ou escola emissora 

do diploma ou certif icado  do Ensino Médio, a qualquer tempo ,  quanto à validade e 

autenticidade dos documentos apresentados, e  se  detectada alguma irregularidade,  

após comunicado o interessado, ela poderá tornar NUL A DE PLENO DIREITO a 

matrícula, inclusive os estudos realizados, devendo arcar com prejuízos f inanceiros 

decorrentes da irregularidade.  

10.9 A concessão de prazo para a  apresentação de documento não implica em 

reconhecimento de direito a realização do curso ou a validade e ou veracid ade dos 

documentos apresentados, e o não cumprimento do prazo implica em anulação do 

requerimento de matrícula  e dos estudos realizados .  

10.10 A matrícula do candidato selecionado no Processo Seletivo, será realizada no prédio 

da FESAR localizado na Av.  Brasil  N o  1.435, Setor Alto Paraná,  Redenção – PA /  CEP 

68550-325,  nas datas ,  horários e condições previstas no edital  de convocação para 

matrícula, que será divulgado no dia do resultado.  Não será permitido realizar matrícula 

com documentos enviados via e-mail ,  salvo em casos de exceção que serão orientados 

no edital  de convocação de matrícula.  

10.11 No ato da matrícula serão exigidos do candidato classificado os seguintes 

documentos:  

a)  Certificado ou Diploma de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente, registrado no 

órgão competente(original  e fotocópias simples);  

b)  Histórico Escolar do Ensino Médio ou equivalente (original  e fotocópias simples);  

c)  Cédula de identidade – 02 (original  e fotocópias simples) ;   

d)  Cadastro de Pessoa Fís ica (CPF) do aluno e  do pai  (ou responsável) se o aluno for  menor  

de18 anos.  – 02 (original  e fotocópias simples) ;  

e)  Certidão de nascimento ou Certidão de Casamento (original  e fotocópia simples);  

f)  Título de eleitor para maiores de 18 (dezoito) anos  e comprovante da últ ima votação – 

original  e  fotocópia;  

g)  Documento mili tar para os candidatos do sexo masculino, maior  de 18 (dezoito) anos  – 

original  e  fotocópia simples;  

h)  Comprovante de endereço. – 02 (original  e fotocopias simples);  

i )  Uma foto recente, tamanho 3x4;  

http://www.fesar.com.br/
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j ) Assinatura do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais,  devidamente assinado 

pelo aluno e  pelo pai  (ou responsável) se o aluno for menor de 18  anos e  por 02 fiadores.  

k)  Comprovação do recolhimento da primeira parcela da contribuição semestral .   

l )  Cópia do RG, CPF e comprovante de endereço dos (02) dois fiadores.  

10.11.1 Os originais dos documentos apresentados serão devolvidos no ato da matrícula , 

logo após a competente conferência dos dados das fotocópias pelos funcionários 

credenciados,  responsabil izando-se o candidato pela autenticidade do documento original .  

10.12  O candidato que não concretizar sua matrícula por falta da documentação 

exigida, ou deixar de comparecer no período f ixado para a mesma, perderá o direito 

à vaga.  

10.13  Não será permitido o trancamento de matrícula ou transferência de curso no 

primeiro período dos cursos, exceto nos casos previstos no Regimento Interno da 

FESAR .  

10.14 O candidato convocado que efetivar sua matrícula, porém for infrequente  às aulas 

até o quinto dia  let ivo de seu início, sem apresentação por  escri to, de uma justi f icativa 

aceita e deferida pela  Coordenação ou Colegiado de Curso, poderá ter  sua matrícula 

cancelada e sua vaga será preenchida pelo candidato melhor classificado para o respectivo 

curso e ainda não convocado.  

10.15  No período de matrícula, é responsabilidade do candidato informar-se 

diariamente, sobre sucessivas convocações feitas pela FESAR para o preenchimento 

de vagas remanescentes, devendo permanecer atento aos editais publicados e 

divulgados nos murais da IES e  no site www.fesar.com.br. Não cabe à FESAR entrar 

em contato por telefone e e -mail  com o candidato.   

10.16 Juntamente como ato da matrícula, o aluno, seu representante legal  ou procurador  

devidamente qualificado para tal  e com poderes específicos, conforme o caso, e seu s 

f iadores  assinarão o correspondente contrato referente às contribuições financeiras.   

10.17 A matrícula poderá ser feita pelo próprio candidato,  e acompanhado de seu 

representante , se menor de idade, que lançará sua assinatura no formulário próprio,  ou por 

procurador, sendo que todos deverão apresentar seus documentos de identidade originais 

que serão devolvidos após a conferência.  

10.18 A Matrícula se efetiva após o seu deferimento pelo responsáve l acadêmico,  a  

assinatura do contrato de prestação de serviços educacionais  e a comprovação do 

recolhimento da 1ª parcela da semestralidade, que caso seja realizada em cheque, somente 

se concretiza após a sua compensação e l iquidação.  

10.19  As condições para efetivação da matrícula serão estabelecidas em edital  próprio.  

 

http://www.fesar.com.br/
http://www.fesar.com.br/
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11. INSCRIÇÕES ATRAVÉS DO BOLETIM DO  ENEM (Exame Nacional do Ensino 

Médio)  

11.1 O candidato que realizou o ENEM de 2014 a 2019 poderá ingressar na FESAR, 

apresentando boletim do ENEM, conforme numero de vagas disponíveis na Tabela 1 deste 

edital ,  reservadas a  esta modalidade , que serão preenchidas de acordo com a ordem 

cronologógica de solicitação de matricula pelo candidato . Nesse caso, basta fazer a  

matricula diretamente na Secretaria  acadêmica ou,  em razão da pandemia do Covid -19, 

encaminhar solicitação de matricula no curso escolhido pelo e-mail  

matricula@fesar.com.br ,  nos dias 23/10/2020 a 30/01/2021  apresentando e/ou anexando a 

seguinte documentação:  

a) Boletim do ENEM onde conste média acima de 450 pontos e não tenha zerado na redação  

(será necessário acesso ao boletim online no ato da matricula);  

b) Certif icado ou Diploma de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente,  registrado no 

órgão competente (original  e  fotocópias simples);  

c)  Histórico Escolar do Ensino Médio(original  e fotocópias simples);  

d) Cédula de identidade – 02 (original  e fotocópias simples);   

e) Cadastro de Pessoa Física (CPF) do aluno e  do pai  (ou responsável) se o aluno for menor 

de18 anos.  – 02 (original  e fotocópias simples);  

f)  Certidão de nascimento ou Certidão de Casamento (original  e fotocópia simples);  

g)  Título de eleitor para maiores de 18 (dezoito) anos e comprovante da últ ima votação – 

original  e  fotocópia;  

h) Documento mili tar para os candidatos do sexo masculino, maior  de 18 (dezoito) anos – 

original  e  fotocópia simples;  

i )  Comprovante de endereço. – original  e  02 fotocopias simples;  

j )  Uma foto recente, tamanho 3x4;  

k)  Assinatura do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais,  devidamente assinado 

pelo aluno e  pelo pai  (ou responsável) se o aluno for menor de 18 anos e  por 02 fiadores.  

l )  Comprovação do recolhimento da primeira parcela da contribuição semestral .   

m) Cópia do RG, CPF e comprovante de endereço dos (02) dois fiadores.  

11.1.2 Os originais dos documentos apresentados serão devolvidos no ato da matrícula, 

logo após a competente conferência dos dados das fotocópias pelos funcionários 

credenciados,  responsabil izando-se o candidato pela autenticidade do documento original .  

11.1.3 O candidato desta modalidade está isento de taxa de inscrição.  

 

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

12.1  Todos os cursos da FESAR são consti tuídos de atividades curriculares e  

extracurriculares.  As aulas teóricas e práticas dos cursos poderão ser ministradas em local  

http://www.fesar.com.br/
mailto:matricula@fesar.com.br
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específico para atender os objetivos do curso.  O aluno fica ciente de que as aulas 

PRÁTICAS dos cursos oferecidos pela FESAR poderão ser ministradas na Escola Fazenda,  

localizada na Chácara São Gerônimo, Lote 75,  zona rural  de Redenção-PA; no Núcleo de 

estágio e  práticas didáticas, localizado na Av.  Brasil ,  1519,  Setor Alto Paraná,  Redenção -

PA, no núcleo de Aprendizagem Ativa, localizado na Av. Brasil ,  s /nº ,  Setor Alto Paraná,  

Redenção-PA; e  em turno(s)  diferente(s) do turno do curso,  visando, quando for o caso, a  

inter e multidisciplinariedade.  

12.2 Se o número de alunos matriculados após o término do Processo Seletivo não atingir  

o número mínimo do total  de vagas oferecidas no curso em determinado turno,  a FESAR, 

ao seu cri tério, poderá cancelar o oferecimento dessa opção. Nesse caso, será oferecida ao 

aluno pelo menos uma das seguintes opções:   

a) o mesmo curso em outro turno;  

b) outro curso em turno disponível ;   

c) devolução da (s)  quantia(  s)  paga(s),  o que será feito vinte dias após o aluno requerê -la 

no Protocolo e  dentro do prazo previsto para tal .   

12.3 Se,  no transcorrer do curso,  a part ir  do 2 º período,  o número de alunos matriculados 

em determinado turno não atingir  40 (quarenta),  a cri tério da FESAR, os alunos poderão 

ser transferidos para outro turno disponível .  

12.4 A cri tério da FESAR, parte  da ca rga horária total  do curso,  até o l imite  permitido 

pela legislação vigente, poderá ser ministrada pela modalidade de ensino a distância.  

12.5 Na modalidade presencial  (oferecidos neste edital) ,  são oferecidos cursos nos quais 

predominam as atividades em que o professor interage com os alunos nas aulas teóricas 

e/ou práticas, nos diferentes ambientes de aprendizagem da Insti tuição, como sala de aula , 

biblioteca e laboratórios didáticos e de informática.  

12.6 Os sábados são dias letivos, sendo que além de aulas regulares, os alunos podem 

participar de outras atividades, realizar estudo individual ou em grupo, receber 

orientação de estágio, desenvolver trabalho de co nclusão de curso etc. Esse dia pode 

ser destinado,  também, para reposição de aulas e  atividades curriculares ou 

extracurriculares  e  disciplinas de dependências , inclusive avaliação.  

12.7 Em razão da demanda social ,  a FESAR poderá alterar e redistribuir  as vagas 

oferecidas entre os turnos, em ato aprovado pelos Colegiados Superiores, nos termos da 

legislação.  

12.8 A critério do Conselho Superior da Instituição, a renovação da matrícula do aluno 

poderá ser determinada para um turno diferente(s) daquele(s) frequentado(s) no 

semestre anterior.  

12.9 Número de alunos por  turma:  os  candidatos classificados e matriculados serão 

divididos em grupos de 60 (sessenta) alunos. Em aulas teóricas e/ou exposit ivas , poderá  

http://www.fesar.com.br/
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haver a junção de dois grupos ou mais.  Em aulas de laboratório, poderá haver a subdivisão 

dos grupos.  Poderá a cargo da IES e necessidades administrativas,  a junção de alunos de 

cursos diferentes na mesma sa la.  

12.10 A FESAR reserva-se no direito de não abrir  turma  com o número inferior a  70% 

(setenta por cento)  para o curso de Zootecnia e 40% (quarenta por  cento)  das vagas totais  

anuais autorizadas.   

12.11 A FESAR divulgará , sempre que necessário, normas complementares e avisos 

oficiais sobre o Processo Seletivo 2021.1, por  meio do  endereço eletrônico  

http:/ /www.fesar.com.br .  e redes sociais  

12.12 As disposições e instruções contidas na capa de prova , bem como editais  

complementares e avisos oficiais divulgados pela FESAR, consti tuir -se-ão normas que 

passarão a integrar o presente Edital .  

12.13 A FESAR publ icará, conforme legislação vigente,  o extrato do presente Edital  

contendo:  

a)  Ano de validade do Processo Seletivo 2021.1 e o número de vagas oferecidas em cada  

curso.  

b)  Período para realização das inscrições;  

c)  As informações dos locais onde se encontram afixadas cópias  na íntegra do presente 

edital .  

12.14 Qualquer irregularidade, fraude, quebra de sigilo e outros, cometida por professores ,  

empresas terceirizadas prestadoras de serviço do certame,  servidores técnicos, 

administrativos e  alunos da FESAR, constatada antes,  durante ou após o Processo Seletivo  

2021.1, será objeto de Inquérito Administrat ivo e ou Policial ,  nos termos da legislação 

pertinente, estando o infrator sujeito às penalidades previstas na respectiva legislação.  

12.15 A Comissão Organizadora do Processo seletivo 2021.1 terá total  autonomia para  

deliberar sobre quaisquer incidentes que possam interferir  no referido processo seletivo.  

12.16 Os possíveis  recursos contra as decisões da Comissão Organizadora do Processo 

Seletivo ou contra  os  conteúdos  das provas deverão ser  apresentados por  escri to,  pelo 

próprio candidato,  em local determinado neste edital  no i tem 8.3.  e  8.4 do presente edital .  

12.17  Os cursos oferecidos pela FESAR através deste EDITAL são presenciais,  com 

frequência obrigatória de 75%.  

12.18 Em decorrência da necessidade de se completarem os dias let ivos exigidos no 

semestre, poderá haver aula aos sábados,  no período diurno,  para alunos matriculados em 

Cursos do turno noturno, bem como ampliar o Calendário Acadêmico previsto.  

12.19 Devido ao estado de pandemia, as partes teóricas das unidades curriculares do 

curso de Medicina poderão acontecer por meio de aulas remotas, conforme orientação 

http://www.fesar.com.br/
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dos órgãos reguladores. 

12.20 Os casos omissos serão resolvidos exclusivamente pela Comissão Organizadora do 

Processo Seletivo.   

12.21 Consti tuem anexos ao presente Edital ,  todas as informações exigidas no parágrafo  

1º do art igo 15 do Decreto 3.860 de 09/07/01 e da Portaria Ministerial  971/97.  

 

Redenção - PA, 05 de outubro de 2020.  

 

 

 

MARIA JOSILENE FONTINELE ROCHA  

DIRETORA ACADÊMICA  
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