
  

PROCESSO SELETIVO

2019/2º

Manual do Candidato



DA MANTENEDORA E MANTIDAS

A Faculdade Cathedral de Ensino Superior – FACES, mantenedora da Faculdade Cathedral,

Portaria MEC/SESu nº 943 de 18 de agosto de 2016, situada na Av. Luís Canuto Chaves, 293 - Bairro

Caçari, Boa Vista/RR e inscrita no CNPJ/MF N 03.485.283/0001-05.

DOS CURSOS E VAGAS OFERECIDOS

01. Administração

Renovação de 
Reconhecimento:

Portaria  Ministerial  do  MEC  n°.  2.807  de  17/08/2005,  publicada  no
D.O.U.  de 18/08/2005.

Modalidade Bacharelado 
Carga Horária 3.000 H/A
Período de Funcionamento Noturno
Integralização Mínimo de 04 anos e máximo de 07 anos
Regime Letivo Seriado Semestral
Número de vagas* 50

02. Direito

Renovação de 
Reconhecimento:

Portaria Ministerial do MEC nº. 267 de 03/04/2017, publicada no D.O.U.
de 04/04/2017.

Modalidade Bacharelado 
Carga Horária 3.812 H/A
Período de Funcionamento Vespertino / Noturno
Integralização Mínimo de 05 anos e máximo de 08 anos
Regime Letivo Seriado Semestral
Número de vagas* 45/90

03. Fisioterapia
Renovação de 
Reconhecimento

Portaria Ministerial do MEC nº. 135 de 01/03/2018, publicado no D.O.U.
de 02/03/2018.

Modalidade Bacharelado
Carga Horária 4.040 H/A
Período de Funcionamento Integral
Integralização Mínimo de 05 anos e máximo de 08 anos
Regime Letivo Seriado Semestral
Número de vagas* 50

04. Farmácia
Renovação de 
Reconhecimento

Portaria  Ministerial  do  MEC  nº.  135  de  01/03/2018,  publicado  no
D.O.U. de 02/03/2018.

Modalidade Bacharelado
Carga Horária 4.809 H/A
Período de Funcionamento Integral
Integralização Mínimo de 05 anos e máximo de 08 anos
Regime Letivo Seriado Semestral
Número de vagas* 50

05. Odontologia
Renovação de Portaria  Ministerial  do  MEC  nº.  135  de  01/03/2018,  publicado  no



Reconhecimento D.O.U. de 02/03/2018.
Modalidade Bacharelado
Carga Horária 4.240 H/A
Período de Funcionamento Integral
Integralização Mínimo de 05 anos e máximo de 08 anos
Regime Letivo Seriado Semestral
Número de vagas* 50

06. Psicologia
Renovação de 
Reconhecimento

Portaria  Ministerial  do  MEC  nº.  267  de  03/04/2017,  publicado  no
D.O.U. de 04/04/2017.

Modalidade Formação em Psicólogo
Carga Horária 4.536 H/A
Período de Funcionamento Noturno
Integralização Mínimo de 05 anos e máximo de 08 anos
Regime Letivo Seriado Semestral
Número de vagas* 40

DOS MANTENEDORES E DIRIGENTES

Dirigentes e Mantenedores Cargo

Prof. Dr. Bismarck Duarte Diniz Mantenedor 
Prof. Dr. Bismarck Duarte Diniz  Diretor Acadêmico

Prof. MSc. Marcos Pereira da Silva Coordenador Acadêmico 

DA BIBLIOTECA CENTRAL ACADÊMICA

A Biblioteca  atende  não  somente  à  comunidade  interna da  Faculdade  Cathedral,  mas  é

também aberta ao público externo. A renovação e as atualizações do acervo são feitas por meio de

novas aquisições de livros a cada semestre, a partir da indicação bibliográfica dos professores.

O acervo da biblioteca inclui livros, periódicos, jornais, teses, publicações oficiais, mapas,

atlas  e  outros  materiais  a  ela  incorporados.  A  biblioteca  possui  cerca  de  10.200  títulos,  que

corresponde a 30.000 exemplares e possui 142 títulos de periódicos, entre outros. A consulta e o

empréstimo do acervo é possível via INTERNET.

DO PROCESSO SELETIVO 2019/2º

Evento Data Horário Local

Inscrição no Processo 
Seletivo

04/06/2019 à 
29/06/2019

Das 9h às 20h (seg. a sex)
Das 9h às 14h (sábado)

Secretaria Acadêmica da 
Faculdade Cathedral

Realização do Processo 
Seletivo

29/06/2019 Das 16h às 18h Bloco II da Faculdade Cathedral

Divulgação da Relação dos
Candidatos Classificados

02/07/2019 A partir das 16h
Mural e página internet da 
Faculdade Cathedral

Matrícula em 1ª chamada
02/07/2019 à 
13/07/2019

Das 16h às 20h (segunda-feira)
Das 9h às 20h (seg. a sex)
Das 9h às 13h (sábado) 

Secretaria Acadêmica da 
Faculdade Cathedra

Matrícula em 2ª chamada
15/07/2019 à 
26/07/2019 

Das 16h às 20h (segunda-feira)
Das 9h às 20h (seg. a sex)
Das 9h às 13h (sábado) 

Secretaria Acadêmica da 
Faculdade Cathedral

Telefone para contato: (95) 2121-3460

DA INSCRIÇÃO DO VESTIBULAR

 Apresentar fotocópia do documento oficial de identificação, recente e em bom estado.



 Preencher e assinar a Ficha de Inscrição.
 Informar se é portador de necessidades especiais e qual 
 Entregar a Ficha e Pagar a taxa de R$ 50,00 (cinquenta reais) no local da inscrição.
 Receber o comprovante de inscrição que deverá ser apresentado no dia da Prova.

DAS VAGAS

        Em consonância com o artigo 37, § 1º, do Decreto 3.298/99, 5% (cinco por cento) das vagas

oferecidas nos cursos da Faculdade  Cathedral,  são reservadas aos candidatos  PCD (Pessoas com

Deficiências).

FORMAÇÃO DE TURMAS

        À Faculdade Cathedral reserva-se o direito de não abrir turmas caso não haja número mínimo

de alunos efetivamente matriculados por turma. Encerradas as matrículas, os matriculados nos cursos

que não atingiram o mínimo serão convocados para alterar a sua opção, caso haja vaga no curso

pretendido em 2ª opção, ou para retirar o valor no ato da matrícula.

DAS PROVAS

A prova do Processo Seletivo será composta de 10 (DEZ) questões de Língua Portuguesa, em forma

de testes de múltipla escolha, com cinco alternativas (A, B, C, D, E), sendo uma correta, valendo 01

(UM) ponto. Questões e pesos conforme abaixo.  

 

As provas serão aplicadas em um único turno, das 16h às 18h.

DAS RECOMENDAÇÕES

Vestibulando, não esqueça:

 Para  ter  acesso  ao  local  em que  se  realizará  a  prova,  o  candidato  deverá  apresentar  o

comprovante de inscrição, apresentando documento de identidade com foto.

   O candidato deverá apresentar-se no local da prova até as 15h45.

 Após o horário previsto acima, os portões serão fechados e o ingresso poderá ser impedido.

 O candidato deverá trazer caneta esferográfica, azul ou preta.

 O Cartão-Resposta deverá ser preenchido à caneta.

 Iniciada a prova, os alunos só poderão deixar a sala após uma hora.

 Durante a realização da prova não será permitido o uso de telefone celular.

DOS CASOS ESPECIAIS

Os candidatos  PCD (Pessoas  com Deficiência)  ou impedidos  de  se  locomoverem devido  a

enfermidades não contagiosas poderão fazer suas provas em local previamente determinado pela

autoridade competente. A solicitação deverá ser feita no ato da inscrição.

Disciplina Quantidade de Questões PESO
Língua Portuguesa 10 questões 2
Redação - 2.5



No caso dos candidatos impedidos de locomoção, a solicitação poderá ser realizada com até

24 horas  de antecedência  do início  previsto  para  a  realização do  Processo  Seletivo da

Faculdade  Cathedral.  A  solicitação  deverá  ser  realizada  na  Secretaria  Acadêmica  através  da

apresentação de laudo médico contendo os seguintes dados:

 Identificação do candidato.

 C.I.D.

 Autorização médica para realizar as provas.

 Identificação(ões) do(s) médico(s).

 Nome completo – CRM – Endereço Comercial.

Havendo outros tipos de caso, a Comissão Permanente de Vestibular decidirá após análise do

mesmo.

DA CLASSIFICAÇÃO

Os  candidatos  serão  classificados  por  ordem decrescente  do  total  de  pontos  obtidos  nas

provas. Em caso de empate, o critério de desempate é a idade, beneficiando os candidatos mais

velhos.

Os candidatos classificados, até o limite de vagas, serão convocados para matrícula por meio

de listagens a serem afixadas no prédio da Faculdade Cathedral, e publicada no site da Faculdade

(www.cathedral.edu.br/boavista).

Serão automaticamente DESCLASSIFICADOS os candidatos que:

 Entregarem a prova de redação em branco;

 Entregarem a prova de redação sem número de inscrição; ou

 Obtiverem nota inferior a 5% do aproveitamento máximo na prova de redação.

DA MATRÍCULA

A matrícula  dos  candidatos  classificados  será  feita  na  Secretaria  Acadêmica  da  Faculdade

Cathedral, somente nos prazos estabelecidos.

Para a matrícula deve o candidato apresentar a seguinte documentação:

 02 (duas) fotocópias do Histórico Escolar do Ensino Médio (autenticadas).
 02 (duas) fotocópias do Certificado de Conclusão do Ensino Médio (autenticadas).
 01 (uma) fotocópia da prova de quitação com o Serviço Militar,  para o sexo masculino

(autenticadas).
 02 (duas) fotocópias da Carteira de Identidade (autenticadas). 
 02 (duas) fotocópias do C.P.F. (autenticadas).
 01  (uma)  fotocópia  da  Certidão  de  Registro  Civil–nascimento  ou  de  casamento

(autenticadas).
 01 (uma) fotocópia da prova de quitação com as obrigações eleitorais (Título Eleitoral e

comprovante  de  votação,  último  pleito)  –  para  maiores  de  18  (dezoito)  anos
(autenticadas).

 01 (uma) fotografia 3X4, recente.
 01 (uma) fotocópia do comprovante de residência.
 Comprovante de pagamento da Matrícula.
 Laudo médico em caso e Portador de Necessidades Especiais.

http://www.cathedral.edu.br/boavista


Não se admitirá, em hipótese alguma, matrícula condicional, ou seja, candidato cursar Nível

Superior  paralelo  ao Ensino  Médio.  No ato  da matrícula,  o candidato ou seu representante  legal

deverá preencher um requerimento fornecido pela Faculdade Cathedral, apresentar os documentos

exigidos e assinar o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais nos termos da Legislação em

vigor,  declarando  conhecer  as  normas  escolares,  comprometendo-se  a  cumpri-las  integral  e

fielmente. 

O pedido de desistência de matrícula deverá ser feito por escrito e formalizado na Secretaria

Acadêmica da Faculdade Cathedral. 

Terá a matrícula cancelada, a qualquer época, o candidato que tiver participado do Processo

Seletivo fazendo uso de documento ou informações falsas e/ou fraudulentas. 

INÍCIO DAS AULAS 

           O início das aulas para os aprovados no vestibular da Faculdade Cathedral será no dia 29 de

julho de 2019 (Segunda- feira).

DO REGIME FINANCEIRO

O regime financeiro obedece ao Conselho de Mantenedores e às disposições do Regimento

Institucional. O pagamento compreender–se–á, em cada semestre letivo, de 06 (seis) mensalidades.

A 1ª mensalidade deverá ser paga no ato da matrícula. Os acadêmicos em regime de dependência ou

adaptação por transferência pagarão as parcelas tendo como base a regulamentação vigente.

DAS MENSALIDADES E EMOLUMENTOS

Especificação Valores (R$)
MENSALIDADES
Administração 510,00
Direito 795,00
Farmácia 799,00
Fisioterapia 835,00
Psicologia 835,00
Odontologia 1.715,00
TAXAS
2a Chamada Provas Oficiais 30,00
Atestado Escolar, Certidões e Certificados Gratuito
Declaração de Conclusão (2ª via) Gratuito
Registro do Diploma na Universidade Federal de Roraima - UFRR Gratuito
Confecção do Diploma De Conclusão Gratuito
2ª Via do Diploma de Conclusão 100,00
Histórico escolar Gratuito
Programa por disciplina (ementas) 3,00
Requerimento em geral Gratuito
Revisão de Prova Gratuito
Requerimento de Aproveitamento de Disciplina Gratuito
Declaração de Matrícula Gratuito
Declaração de Conclusão de Curso Gratuito
Serviços de Biblioteca (multa por dia de atraso e por livro) 1,50
Trancamento/Cancelamento de matrícula 20,00
Solicitação de Transferência 30,00



*Modalidade semestral, sendo 05 mensalidades semestrais no valor mencionado.

O reajuste da mensalidade, assim como as demais taxas, obedecerá à legislação vigente.

DOS DESCONTOS NAS MENSALIDADES

As mensalidades poderão ter redução no seu valor, conforme normativas internas vigentes.

DO REGIME DAS DISCIPLINAS 

Os Cursos de Bacharelado são de regime seriado semestral e não por regime de disciplina,

portanto o valor das mensalidades é pago integralmente. A Mantenedora, a seu livre critério e a cada

semestre, poderá conceder descontos para alunos dispensados de disciplinas cursadas em outros

Cursos, em conformidade com regulamentações vigentes.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

 Não haverá, em nenhuma hipótese, revisão de provas do processo seletivo;

 O  processo  seletivo  do  vestibular  se  regerá  pela  Legislação  vigente,  pelo  Regimento

Institucional da Faculdade e pelas disposições concernentes;

 O caderno de prova é propriedade da Faculdade Cathedral e deverá ser devolvido junto

com o Cartão de Resposta;

 Os casos omissos serão resolvidos por analogia pela Comissão Permanente de Vestibular.

 Os candidatos aprovados firmarão Contrato de Prestação de Serviços Educacionais com a

Faculdade Cathedral, que regerá as regras unilaterais dos serviços prestados.

DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Língua Portuguesa (10 Questões)
Leitura:  a  leitura  verificará  a  capacidade  do  candidato  aprender  o  texto  em  diferentes  níveis  de

compreensão, análise e interpretação. O candidato deverá reconhecer a existência da tipologia textual variada

que compõe sua realidade e os aspectos peculiares a cada modalidade. Deverá, ainda, ser capaz de identificar

fatores de textualidade em diversos tipos de textos, como também de estabelecer relações lógicas, de causa e

efeito e de temporalidade, e de fazer analogias a interferências.

Fatores  de  Textualidade:  Coesão  e  coerência;  funções  da  linguagem;  tipos  textuais:  narrativo,

descritivo, expositivo-argumentativo, persuasivo, publicitário, informativo, instrucional, resumo, resenha e carta.

Apreensão  textual:  ideia  principal,  tese,  paráfrase,  síntese,  progressão  temática,  modo  de  organização,

intextualidade, argumentação, analogia, e inferência.

Literatura: usos da linguagem; níveis de linguagem e variedades linguísticas; sentido literal e sentido

figurado (denotação e conotação); figuras de linguagem; figuras de estilo; ideias principais do texto com sua

respectiva estruturação; o sentido contextual de palavras, expressões e parágrafos; significados de palavras;

interpretação crítica e coerente do texto.

Conceito e Funções da Literatura: caracterização do texto literário; oposição entre o texto literário e o

não literário, função estética do texto, recriação subjetiva da realidade, plurisignificação e figuras de linguagem;

gêneros literários: subdivisões de textos em prosa e em verso. Estilos de época na literatura brasileira: barroco,



arcadismo,  romantismo,  realismo,  naturalismo,  parnasianismo,  simbolismo,  pré-modernismo,  modernismo  e

tendências contemporâneas.

Gramática:  a  análise  gramatical  verificará  a  capacidade  do  candidato  reconhecer  que  a  língua  se

organiza  em  relações  de  equivalência  (coordenação)  e  de  dependência  (subordinação)  nos  níveis  lexical,

oracional e textual. O candidato deverá reconhecer, ainda, as variações linguísticas no uso social, bem como

suas implicações nos diferentes níveis e aspectos de significação vocabular.

Norma  Culta  e  Variação  Linguística:  significação  vocabular  e  textual,  denotação,  conotação,

polissemia, homonímia, sinônima, antonímia, paráfrase e parábola. Morfossintaxe: coordenação e subordinação

entre os termos na oração e entre orações no período. Relações de regência e de concordância nos períodos

simples e compostos. Classes de palavras: emprego e funções. Colocação pronominal. Pontuação nos períodos

simples e compostos. Padrão escrito no nível culto: ortografia e acentuação gráfica.

Programa de Redação (Dissertação com no máximo 25 linhas)
A redação tem como finalidade avaliar a capacidade do candidato de produzir texto escrito, considerando

a organização do pensamento, a criatividade e o domínio da língua portuguesa. Serão observados os seguintes

aspectos: apresentação textual; legibilidade; indicação de parágrafos e respeito às imagens; não ocorrência de

rasuras.

Estrutura Textual: introdução: apresentação do assunto; desenvolvimento; sequência lógica das ideias;

conclusão.

Domínio do Conteúdo: adequação ao tema; consistência das ideias selecionadas; originalidade; 

fechamento das ideias.

Comissão Permanente do Vestibular 2019.2.  Boa Vista 04/06/2019.

   Prof.Dr BISMARCK  DUARTE DINIZ
MANTENEDOR
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