FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS DE OLINDA
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO
2º semestre/2017 – Turmas de 2ª entrada
ORIENTAÇÃO AO CANDIDATO
A Faculdade de Ciências Humanas de Olinda – FACHO – torna pública a abertura das
inscrições para o Processo Seletivo do 2º semestre 2017, com base nas disposições regimentais,
na Lei 9394/96 – LDB e na Portaria nº 40/2007 (republicada em 2010) emitida pelo MEC.
1 – CRITÉRIO DE SELEÇÃO
O ingresso nos Cursos de Graduação da FACHO, no 2º semestre de 2017, dar-se-á
através de:
• provas de seleção, construídas e aplicadas pela FACHO para 50% das vagas
oferecidas;
• análise do certificado do ENEM (2010 a 2016), com resultado médio igual ou superior
a 450 pontos, para concorrer aos 50% das vagas oferecidas.
• indicação dos classificados pelo PROUNI com bolsas de 100% ou 50%.
Serão realizados 3 períodos de processos seletivos para o 2º semestre/2017.
2 – CURSOS OFERECIDOS, TURNOS, Nº de VAGAS
TURMAS OFERECIDAS
TURNOS
Nº DE VAGAS
Manhã
25
1
Administração
Noite
25
Manhã
25
2
Ciências Contábeis
Noite
25
Manhã
30
3
Enfermagem
Tarde
30
Manhã
30
4
Letras
Noite
30
Manhã
30
5
Pedagogia
Noite
30
Tarde
60
6
Psicologia
Noite
55
Obs: Após a publicação do resultado do 1º processo seletivo, serão divulgadas as vagas
remanescentes para serem preenchidas pelo 2º processo seletivo. O mesmo acontecerá após o 2º
processo seletivo. Só funcionarão as turmas que atingirem um número mínimo de 30 estudantes.
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3 – INSCRIÇÕES
As inscrições para o processo seletivo 2017 serão realizadas pelo site www.facho.br
3.1 – para o 1º processo seletivo de 29/05 até 29/06/17.
3.2 – para o 2º processo seletivo de 30/06/até 26/07/17.
3.3 – 3º processo seletivo será para portadores de resultados do ENEM ou do PROUNI
de 26/07 até 04/08 (para os turnos onde houver vaga)
4 – PROCESSO DE INSCRIÇÃO
4.1 – Dados necessários: nome completo e data de nascimento; endereço completo com
CEP; telefone; e-mail, nº de RG com órgão emissor e data de expedição; nº de CPF; curso, turno
pretendido e língua estrangeira escolhida.
4.2 – Pagamento da taxa de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) – Com exceção dos candidatos
do PROUNI, conforme legislação específica.
• Ao término da inscrição, gerar o boleto para a efetuação do pagamento.
• A inscrição só será oficializada mediante a confirmação do pagamento, que servirá
como comprovante de inscrição.
• O candidato portador do Certificado do ENEM deverá fazer a inscrição pelo site da
FACHO e entregar a cópia do resultado obtido no ENEM diretamente, no Setor de
Documentação da FACHO, para verificação das condições de classificação.
5 – DOCUMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO NO DIA DA PROVA
• Documento de identificação (com foto)
• Comprovante de pagamento da inscrição
6 – EXAME
6.1 – Composição do Exame
• Prova objetiva com 40 questões valendo 80 pontos
• Redação com valor equivalente a 20 pontos
6.2 – Conteúdo das Questões Objetivas (Conhecimentos Gerais)
• 12 questões de Língua Portuguesa e Literatura
• 11 questões de Estudos Sociais (História e Geografia)
• 11 questões de Ciências (Biologia e Matemática)
• 06 questões de Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol)
• Os conteúdos avaliados nas provas serão os assuntos estudados no Ensino Médio, nas
disciplinas citadas anteriormente.
6.3 – Local, data e horário da prova
• Em todos os processos seletivos(tradicionais), as provas serão realizadas nas salas de
aula da FACHO (nº 104 e 105). Já as provas agendadas (provas eletrônicas), serão
realizadas no laboratório de informática, no 2º andar.
• No 1º processo seletivo haverá uma prova tradicional no dia 02/07/2017 das 8h30 às
11h30 e provas agendadas (eletrônicas), nos dias 28 ou 29/06/2017, das 19h às 22.
• No 2º processo seletivo haverá uma prova tradicional no dia 23/07/2017, das 8h30 às
11h30 e provas agendadas (eletrônicas), nos dias 26 ou 27/07/2017, das 19 às 22h.
• No 3º processo não haverá provas, só participarão os classificados pelo ENEM ou
PROUNI.
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• Para as provas agendadas o candidato deve escolher apenas uma data entre as
disponíveis para cada processo seletivo.
• Os candidatos deverão chegar ao local de prova 30 minutos antes do seu início. Não
será permitido acesso aos retardatários.
7 – CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO
7.1 Para os candidatos que participarem da prova do vestibular, será adotado o critério
classificatório, excluindo-se o candidato que:
• Deixar de comparecer às provas, por qualquer motivo
• Obtiver resultado nulo na Redação
• Obtiver menos de 20% do total de pontos previstos
7.2 Os candidatos que apresentarem o resultado do ENEM serão classificados em ordem
decrescente, tomando por base, as notas obtidas no referido exame e número de vagas
existentes.
7.3 A classificação será por turma, observando-se a escolha do candidato quanto a curso e
turno.
7.4 Havendo empate no último lugar, terá preferência o candidato que obtiver a maior nota
em Redação. Persistindo o empate, terá preferência o candidato com mais idade.
7.5 Não será permitida, em hipótese alguma, revisão, segunda chamada ou recontagem dos
pontos de qualquer prova.
8 – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Os resultados do 1º processo seletivo serão publicados no dia 04/07/2017.
Os resultados do 2º processo serão publicados no dia 28/07/2017.
Os resultados dos classificados pelo ENEM, serão divulgados de 04/07 a 28/07/17.
Todos os resultados serão divulgados no quadro de avisos da Faculdade e/ou
disponibilizados na internet, no endereço: www.facho.br.
9 – MATRÍCULA
9.1 – Data.
- Para os classificados no 1º processo seletivo:
• Dias: 06 e 07/07/2017
- Para os classificados no 2º processo seletivo:
• Dias: 31/07 e 01/08/2017
- Para os classificados pelo ENEM ou PROUNI:
• Dias: 06/07 a 04/08/2017
9.2 – Horário e local.
- Horário: Das 10h às 12h e das 14h às 21h.
- Local: Sala da Escolaridade e Tesouraria da FACHO
9.3 - Documentação Exigida
• Cópia da Carteira de Identidade e CPF
• Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento (legível)
• Comprovante de residência em nome do aluno
• Histórico Escolar e Certificado de Conclusão do Ensino Médio em duas vias, sendo
uma original, com assinatura e número de registro do Diretor e Secretário
• Cópia do Título de Eleitor e do comprovante de votação em 02 de outubro de 2016
• Cópia de comprovante da quitação com o serviço militar (para o sexo masculino)
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• Duas fotografias 3x4 com nome no verso
• Comprovante de pagamento da primeira parcela da semestralidade
10 – OBSERVAÇÕES
• Perderá o direito à vaga o candidato classificado que não comparecer à matrícula
nos dias previstos para sua realização ou deixar de apresentar qualquer documento
exigido no item anterior.
• O Contrato de Serviços Educacionais, efetivado por ocasião da matrícula, estará
disponível no site da Faculdade: www.facho.br;
• O candidato classificado que deseja solicitar dispensa de disciplinas já cursadas em
outras instituições de Ensino Superior, deverá fazer a solicitação acompanhada dos
seguintes documentos: Histórico Escolar original, programas das disciplinas
cursadas e comprovante de reconhecimento ou autorização de funcionamento do
curso;
• Caso os 50% das vagas destinadas aos portadores do resultado do ENEM não forem
preenchidos, poderão ser ocupadas pelos candidatos aprovados e não classificados
no vestibular e vice-versa, como também pelos classificados no PROUNI.
11 – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL
A Faculdade de Ciências Humanas de Olinda está credenciada junto ao Programa de
Financiamento Estudantil – FIES para todos os cursos de graduação. O FIES é oferecido pelo
FNDE em parceria com Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil. Informações pelo site.
A FACHO também está credenciada às vagas do PROUNI, sob a coordenação do MEC.
12 – MENSALIDADE ESCOLAR
• O pagamento da mensalidade escolar é feito de acordo com o número de créditos
em que o aluno se matriculou. Cada crédito escolar corresponde a 20h/aula.
• O valor da mensalidade é decorrente do número de créditos matriculados x (vezes)
o valor do crédito do respectivo curso, conforme tabela abaixo. No primeiro
período do curso, em 2017, os valores serão:
CURSO

DURAÇÃO

Nº CRÉDITOS
1º PERÍODO

Administração
e C. Contábeis

4 anos

20

Enfermagem

5 anos

20

Letras e
Pedagogia

3,5 anos

20

Psicologia

5 anos

22

TURNO

Manhã
Noite
Manhã
Tarde
Manhã
Noite
Tarde e
Noite

VALOR DO
CRÉDITO

MENSALIDADE
INTEGRAL

MENSALIDADE
COM DESC.*

20,00
25,00
31,50
39,00
17,60
22,00

R$ 400,00
R$ 500,00
R$ 630,00
R$ 780,00
R$ 352,00
R$ 440,00

R$ 384,00
R$ 480,00
R$ 604,80
R$ 748,80
R$ 337,92
R$ 422,40

31,50

R$ 693,00

R$ 665,28

* Mensalidade com desconto = pagamento até o dia 10 do mês de competência.
• A data de vencimento das parcelas é até o último dia de cada mês. O pagamento após esta
data implica na cobrança dos acréscimos legais. A partir da 2ª mensalidade, se o
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pagamento for efetuado até o dia 10 do mês de competência, há um desconto de 4%
(quatro por cento), exceto para os alunos contemplados com descontos de outra natureza.
• As aulas deste 2º semestre, para os novos alunos, terão início no dia 07/08/2017.
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