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1  Apresentação 

Prezado (a) candidato (a), 

É motivo de alegria a sua opção pela Faculdade Amadeus 

(FAMA), uma Instituição de Ensino Superior com grande projeção e 

reconhecimento junto à Sociedade Sergipana.  

Nosso Corpo Docente é formado por mestres e doutores que 

possuem larga experiência profissional e se preocupam com o 

sucesso dos alunos, dentro e fora da sala de aula, ajudando-os a 

superarem os obstáculos enfrentados no processo de aprendizagem. 

Na FAMA, você encontrará ambiente acolhedor e humano, 

para a realização dos seus estudos, bem como uma infraestrutura 

adequada à sua formação pessoal e profissional, tais como, praças 

de convivências com WIFI, laboratórios de informática, auditórios, 

salas climatizadas, dentre outros. 

Pesquisas demonstram que a formação superior possibilita 

melhores oportunidades de emprego e remuneração. Assim, o 

ingresso no Ensino Superior refletirá, de maneira especial, em seu 

futuro, uma vez que você sairá mais qualificado (a) e preparado (a) 

para enfrentar o mercado de trabalho, que está cada vez mais seletivo 

e competitivo. 

Sendo assim, gostaríamos de chamar a atenção para a 

necessidade de leitura atenta deste Manual do Candidato. Nele, você 

encontrará as principais informações relativas ao Processo Seletivo, 

tais como datas e horários das inscrições e das provas, documentos 

necessários, tanto para a prova de vestibular quanto para a matrícula, 

os cursos ofertados e suas vagas, dentre outras informações de 

relevância.  Se após a leitura restarem dúvidas, busque informação 

junto à Secretaria Geral da Faculdade, para todo e qualquer 

esclarecimento. 
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Estaremos sempre atentos para oferecer um ambiente 

acolhedor, além de todos os esforços voltados para a sua formação, 

seu sucesso pessoal e profissional. 

PROF. M.Sc. EDUARDO DE ANDRADE GONÇALVES 

Diretor Acadêmico 

 

 

2  A Instituição,   Cursos,    Turnos   e  

    Vagas Ofertadas – 2015.2 

 

2.1 – Faculdade Amadeus – FAMA, endereço e 

Credenciamento 

 A Faculdade Amadeus tem sede e foro no município de 

Aracaju, com endereço à Rua Estância, 937 – Centro, sendo mantida 

pela Sociedade de Ensino Superior Amadeus – SESA, inscrita no 

CNPJ sob no 04287594/0001 – 14. Foi credenciada para oferta de 

cursos superiores por meio da Portaria Ministerial no 1888 do 

Ministério da Educação/MEC, publicada no Diário Oficial da União 

(DOU) no dia 17 de julho de 2003. Os cursos de graduação ofertados 

se desenvolvem na sede da Instituição e/ou em Instituições 

credenciadas para oferta de estágios e outras atividades de cunho 

prático ou de pesquisa e extensão.  

2.2 – Cursos, Turnos e Vagas ofertados para o Processo 

Seletivo/Vestibular 2015.2 

Para o Processo Seletivo/Vestibular 2015.2, a FAMA ofertará: 

I.   50 (cinquenta) vagas noturnas no curso de Administração; 

II. 50 (cinquenta) vagas noturnas no curso de Ciências Contábeis; 

III. 50 (cinquenta) vagas noturnas no curso de 

Pedagogia/Licenciatura. 
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3 Autorização/Reconhecimento dos Cursos e 

Duração 

3.1 – Credenciamento 

Os cursos foram autorizados pelo Ministério da Educação/MEC por 

meio das Portarias:  

a) no 1889, de 17 de julho 2003 (Administração) 
b) no 1903, de 17 de julho 2003 (Ciências Contábeis)  
c) no 3451, de 19 de novembro 2003 (Pedagogia) 
 

3.2 – Reconhecimento 

Os cursos foram reconhecidos pelo Ministério da Educação/MEC 

e/ou tiveram renovação de reconhecimento por meio das Portarias:  

a) no 694, de 24 de março de  2011 (Administração) 
b)  no 116, de 27 de junho de 2012 (Ciências Contábeis – 

renovação de reconhecimento)  
c) no 1.391, de 17 de setembro de 2009 (Pedagogia) 

 

3.3 – Duração 

I. Administração/Bacharelado – oito semestres 

II. Ciências Contábeis/Bacharelado –oito semestres 

III. Pedagogia/Licenciatura – oito semestres 

 

 

4  Cursos e Códigos para Inscrição 

 Na Ficha de Inscrição, disponível ao final deste Manual, o 

Candidato deverá marcar em campo específico o curso que deseja 

fazer: Administração – código 103; Ciências Contábeis – código 

203; Pedagogia – código 603 
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5 Provas e Regras do Processo Seletivo/Vestibular 

2015.2 

I. As provas do Processo Seletivo/Vestibular 2015.2 ocorrerão no 

dia 14 de junho (domingo) das 09h às 12h, no endereço da 

Instituição, acima citado.1 
 

II. A relação de conteúdos e conhecimentos que serão abordados 

no Exame consta ao final deste Manual e abrangerão 

conhecimentos de Matemática (10 questões de múltipla escolha), 

Língua Portuguesa (15 questões de múltipla escolha), e Redação 

sobre tema atual. Esta última de caráter eliminatório em que o 

candidato não poderá obter nota zero. 

III. O Processo Seletivo/Vestibular 2015.2 obedece ao contido na Lei 

no 9.394, de 20 de julho de 1996, bem como ao Edital de 

Processo Seletivo/Vestibular 2015.2 e ao Regimento Geral da 

Instituição. 

IV. Recomenda-se aos candidatos chegar às dependências da 

Faculdade Amadeus com uma hora de antecedência do início 

das provas pra melhor localizar a sala em que realizará o exame. 

V. O Candidato somente terá acesso à sala de realização da prova 

mediante apresentação da Cédula de Identidade Original e do 

Cartão de Identificação autenticado e fornecido pela Secretaria 

Geral no ato da Inscrição. 

VI. O Candidato deve comparecer ao local das provas munido de 

lápis preto, borracha e caneta esferográfica (BIC), de ponta 

grossa, de cor azul ou preta. 

VII. Não será permitido o ingresso na sala de aula da prova com 

calculadoras, telefones celulares, rádio ou qualquer outro 

                                                           
1 A entrada dos candidatos no dia da prova é realizada pela Rua Siriri, 

1148. 
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equipamento eletrônico, além de ser proibida a entrada com 

bolsas e pastas de qualquer tipo no recinto das provas. 

VIII. O Candidato é responsável pelo manuseio e preenchimento 

correto da Folha de Resposta e adequado uso do Caderno de 

Provas, não podendo se retirar do local do exame antes de 

completado uma hora de sua realização. 

 

 6  Inscrições, Documentos Exigidos, Período e Taxas 

 

6.1 – Inscrições 

I. As inscrições para o Processo Seletivo/Vestibular 2015.2 

ocorrerão presencialmente na Secretaria Geral da Faculdade 

Amadeus, ou pelo site da IES, e sem cobrança de taxa de 

inscrição.  

II. A Inscrição deverá ser realizada em formulário próprio - ficha de 

inscrição disponível na Secretaria Geral da Faculdade, no site da 

Instituição (www.faculdadeamadeus.com.br) ou ao final deste 

manual, devendo o candidato preencher todos os seus campos, 

assinar e entregar na Secretaria da Instituição.  

III. O horário de atendimento para inscrições é de segunda a sexta-

feira, das 8h às 22h, e aos sábados, das 08h às 12h, na própria 

Instituição. 

 

6.2 – Documentos exigidos para Inscrição 

I. Ficha de Inscrição, devidamente preenchida. 

II. Duas fotos 3x4 iguais e recentes. 

III. Uma cópia da Carteira de Identidade. 

Nota 1 - O candidato é responsável por toda e qualquer informação 

prestada nos Documentos de Inscrição, bem como por sua 

veracidade. 

http://www.faculdadeamadeus.com.br/
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Nota 2 – Os candidatos com necessidades especiais deverão indicar 

as condições necessárias para realização do exame no ato da 

inscrição e com, no mínimo, setenta e duas horas de antecedência 

do mesmo. 

Nota 3 – Para efeito de comprovação documental, não serão aceitos 

protocolos de solicitação de documentos firmados junto a órgãos 

públicos e Instituições de Ensino e nem serão aceitos documentos 

enviados via fax. 

Nota 4 – A inscrição para o Processo Seletivo/Vestibular 2015.2 

poderá ser efetivada por terceiros, mediante apresentação de 

procuração particular pública, com cópia da Carteira de Identidade do 

Procurador, não se eximindo o candidato de enviar os demais 

documentos exigidos para efetivação da inscrição. 

6.3 – Período e Taxas de Inscrição 

I. As inscrições para o Processo Seletivo/Vestibular 2015.2 se 

iniciam em 01 de maio de 2015 e se encerram no dia 12 de junho 

de 2015, às 22h. 

II. Não há cobrança de taxa de inscrição. 
 

7 Resultados e Classificação dos Processo Seletivo 

7.1 – Publicação dos Resultados 

 O resultado do Processo Seletivo/Vestibular 2015.2 ocorrerá 

por publicação de Edital de Resultados nos murais do saguão 

principal da FAMA e no site da Instituição, no dia 17 de junho de 

2015, a partir das 17h. 
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7.2 – Classificação e Critérios de Desempate 

I. O resultado do Processo Seletivo 2015.2 será publicado por 

ordem decrescente dos escores globais obtidos pelos 

Candidatos de cada curso, calculado eletronicamente 

observando-se: 

a. Os escores brutos; 

b. Classificação do Candidato. 

II. Havendo empate na pontuação, prevalecerá o Candidato com 

maior nota na Redação. 

III. Permanecendo o empate, prevalecerá o Candidato com maior 

idade. 

IV. A classificação por curso, para efeito de matrículas, dar-se-á até 

o limite de vagas oferecidas, ficando os excedentes em espera 

de segunda e terceira chamadas, ou se preferirem e havendo 

vagas, poderão se matricular em curso de segunda opção, 

observando-se o calendário de matrículas. 

 

8 Matrícula dos Classificados 

 Aos classificados no Processo Seletivo/Vestibular 2015.2, 

serão asseguradas vagas até a data final de matrícula, indicada neste 

Manual, quando então, não efetuando a mesma, perderão o direito 

em favor de Candidato classificado sequencialmente. 

 

9.1 – Prazo de Matrícula dos Classificados 

 Aos classificados em primeira opção em cada Curso, e no 

limite de vagas disponíveis, será assegurada a matrícula para 

aqueles que a realizarem entre 17 de junho a 03 de julho de 2015. 
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 9.2 – Matrícula dos demais Candidatos 

  

Findo o prazo estabelecido no item anterior, perderão direito 

a vaga os Candidatos classificados em primeira opção, estando tais 

vagas disponíveis aos Candidatos excedentes e de segunda opção. 

9.3 – Documentos Exigidos para a Matrícula 

 Aos Candidatos classificados serão exigidos, no ato da 

matrícula, os seguintes documentos: 

I. Comprovante de pagamento da respectiva Taxa de Matrícula, 

impressa na Secretaria da Faculdade e recolhida no Setor 

Financeiro. 

II. Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, devidamente 

preenchido e assinado pelo titular (ou responsável legal se o 

Candidato for menor de idade). 

III. Duas cópias autenticadas do CPF do titular ou responsável. 

IV. Duas cópias de Comprovante de Residência. 

V. Duas cópias autenticadas da Certidão de Nascimento ou de 

Casamento. 

VI. Duas cópias autenticadas do Certificado de Alistamento Militar 

(para Candidatos do sexo Masculino). 

VII. Duas cópias autenticadas do Comprovante de Votação na última 

eleição. 

VIII. Duas cópias autenticadas do Título de Eleitor. 

IX. Duas cópias autenticadas do Certificado de Conclusão do Ensino 

Médio e Histórico Escolar (ou documento equivalente como 

Declaração de Concludência fornecida pela escola). 

X. Duas fotos 3x4 recentes e idênticas. 
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Nota 1 – Somente será considerado matriculado nos Cursos da 

Faculdade Amadeus o Candidato que receber da Secretaria Geral da 

Instituição o respectivo Requerimento de Matrícula, devidamente 

autenticado por aquele setor e que deverá ser conferido 

imediatamente após o seu recebimento. 

 Nota 2 – O Candidato é responsável por toda e qualquer informação 

prestada nos Documentos de Matrícula, bem como por sua 

veracidade. 

Nota 3 – Para efeito de comprovação documental, não serão aceitos 

protocolos de solicitação de documentos firmados junto a órgãos 

públicos e Instituições de Ensino e nem serão aceitos documentos 

enviados via fax; 

Nota 4 – A Matrícula de Candidatos classificados poderá ser 

efetivada por terceiros mediante apresentação de procuração 

simples, com cópia da Carteira de Identidade do Procurador, não se 

eximindo o Candidato de enviar os demais documentos exigidos. 

 

9.4 – Perda de Direito à Vaga e Matrícula 

  

Perderá o direito à vaga e matrícula nos cursos o candidato 

que: 

I. Não efetuar sua matrícula nos prazos estabelecidos. 

II. Deixar de apresentar documentação exigida nas datas 

convencionadas neste Manual, ou indicadas pela 

Secretaria Geral/Setor Financeiro. 

III. Utilizar de meios ilícitos para realização do Exame do 

Processo Seletivo ou que fraudar qualquer documento 

exigido. 

IV. Lograr nota zero na Redação do Processo Seletivo. 
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V. Praticar atos de indisciplina ou que contrariem o contido 

neste Manual e no Regimento Geral da Instituição. 

 

10 Disposições Gerais 

 

I. A Matrícula em qualquer curso ofertado pela Faculdade 

Amadeus obriga o aluno a se submeter às normas 

aplicáveis na Legislação de Ensino Superior e ao contido 

no Regimento Interno da Instituição. 

II. Não haverá, sob nenhum pretexto, vistas ou revisão de 

provas individuais do Processo Seletivo/Vestibular 2015.2. 

III. A Faculdade Amadeus se reserva o direito de juntar turmas 

de disciplinas afins, de contratar docentes, de definir 

calendário escolar, de estabelecer atividades acadêmicas 

sem ingerência dos alunos. 

IV. A Faculdade Amadeus se reserva o direito de abrir turmas 

novas com o número mínimo de 35 alunos por curso. 

V. Eventualmente, matriculados em turmas não abertas 

poderão requerer transferência para outro curso ofertado 

regularmente, se assim o desejar. 

VI. Os casos omissos neste Manual e no Edital de Processo 

Seletivo serão resolvidos pela Diretoria da Faculdade. 

VII. Informações e orientações adicionais poderão ser obtidas 

na leitura do Edital de Processo Seletivo/Vestibular 2015.2, 

disponível no site da Instituição 

(www.faculdadeamadeus.com.br). 

 

 

 

http://www.faculdadeamadeus.com.br/
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11 Instruções para Preenchimento da Ficha de 

Inscrição 

 

 Antes de Preencher a Ficha de Inscrição, leia 

atentamente as instruções abaixo: 

I. Todos os campos da Ficha de Inscrição deverão ser 

preenchidos com caneta esferográfica azul ou preta e em 

letra tipográfica (de forma), sem rasuras, com nitidez e 

legibilidade. 

II. Entregue duas fotos iguais e recentes, no ato da inscrição. 

III. Após preencher TODOS os campos da Ficha de Inscrição, 

faça nova leitura e, estando os dados corretos, assine o 

mesmo no campo específico de forma idêntica à assinatura 

em sua Carteira de Identidade. 

 

12 Conteúdos das Provas do Processo 

Seletivo/Vestibular 2015.2 

 

I. Língua Portuguesa (15 questões de múltipla escolha) - 

1. Compreensão de textos: Textos literários de autores; 

Textos não literários   ou   informativos  de   livros   jornais   

nacionais contemporâneos; Tipologia textual. 2. Literatura, 

Análise literária: Escolas literárias: Pré-Modernismo; 

Modernismo; Tendências Modernistas. 3. Mecanismos 

linguísticos: Fonética: Vogais, Consoantes, Semivogais, 

Grupos Vocálicos, Grupos Consonantais. Morfossintaxe; 

Constituintes da Oração e suas relações; Frase e Nominal 

e Frase Verbal. O nome e seus modificadores: Advérbio; 

Flexões Verbais e Nominais; Conectivos de palavras e de 
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orações; Coordenação e Subordinação; Concordância 

Nominal e Verbal. Regência Nominal e Verbal. Pontuação. 

Semântica: Conotação e Denotação; Sinônimos e 

Parônimos. 4. Ortografia: Normas vigentes da 

“Nomenclatura Gramatical Brasileira – N.G.B.”, no que diz 

respeito à grafia das palavras em geral e especificamente: 

Acentuação gráfica e Divisão silábica. 

 

II. Matemática (10 questões de múltipla escolha) – Fração. 

Proporção. Conjunto. Conjuntos Numéricos. Funções. 

Progressão Aritmética e Geométrica. Matemática 

Financeira. Estatística. 

 

III. Redação – Tema atual, apresentado no dia do Exame.



  
 

 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
            

SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR AMADEUS 

FACULDADE AMADEUS 

VESTIBULAR 2015.2 

                      CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO     

 

N
o

 de Inscrição: ______________________   Data de Inscrição: _____/_____/_____ 

 

  Nome do Candidato: ___________________________________________________________________________ 

Carteira de Identidade: _______________   UF _______  Data de Nascimento: ______/______/______ 

CURSO: 

       103 – ADMINISTRAÇÃO            203 – CIÊNCIAS CONTÁBEIS  

 

         603 – PEDAGOGIA           

 

  

                   Assinatura do Candidato 

 

SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR AMADEUS 

FACULDADE AMADEUS 

VESTIBULAR 2015.2 

FICHA DE INSCRIÇÃO   

 

 

N
o

 de Inscrição: ______________________             Data de Inscrição: _____/_____/_____ 

 

Nome do Candidato: ___________________________________________________________________________ 

Carteira de Identidade: _______________   UF _______  Data de Nascimento: ______/______/______ 

Endereço: ______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

CEP: ____________-_______ BAIRRO: ____________________ COMPLEMENTO: ______________________ 

TELEFONE CELULAR: (     ) _________________  TELEFONE RESIDENCIAL: (     ) ________________ 

E-MAIL: __________________________________     Indicado por: ______________________________________ 

 

 

CURSO: 

      103 – ADMINISTRAÇÃO          203 – CIÊNCIAS CONTÁBEIS              603 – PEDAGOGIA 

 

      

 

1. Concluiu o Ensino Médio: 

       Escola Pública       Escola Particular       Supletivo        Não Concluiu                  

 

2. Soube da FAMA por meio de: 

 

      Panfleto       Site       Outdoor       Amigos       TV        Visita do Funcionário da FAMA 

 

       Empresa onde trabalha       Rádio       Outros ___________________________________________ 

 

Obs: 1. Senhor (a) Candidato (a), preencher todos os campos e entregar na Secretaria da Fama.         

                              2. Entregar duas fotos iguais e recentes.   

    

Aracaju, _____ de _______________ de 20_____    

       Assinatura do Candidato  

  

                    

  

   

   

       

  

 

 


