FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS DE OLINDA
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO
1º semestre/2021 – Turmas de 1ª entrada
ORIENTAÇÃO AO CANDIDATO
A Faculdade de Ciências Humanas de Olinda – FACHO, autorizada a funcionar em 16 de
janeiro de 1973 pelo Decreto nº. 71.699, reconhecida pelo Decreto Presidencial nº. 78.669,
de 4 de novembro de 1976 e recredenciada pela Portaria Ministerial MEC nº 471 de
27.02.2019, torna pública a abertura das inscrições para o Processo Seletivo de 2021.1,
com base nas disposições regimentais e na legislação do Ministério da Educação e do
Conselho Nacional de Educação.
1 – CRITÉRIO DE SELEÇÃO
O ingresso nos Cursos de Graduação da FACHO, no 1º semestre de 2021, dar-se-á
através de:
• provas de seleção aplicadas online pela FACHO;
• análise do certificado do ENEM (2013 a 2019), com resultado médio igual ou superior
a 450 pontos.
• indicação dos classificados pelo PROUNI com bolsas de 100% ou 50%.
Para o primeiro semestre de 2021, o processo seletivo será contínuo.
2 – CURSOS OFERECIDOS, TURNOS, Nº de VAGAS
TURMAS OFERECIDAS
1

Administração

2

Ciências Contábeis

3

Enfermagem

4

Letras

5

Pedagogia

6

Psicologia

TURNOS
Manhã
Noite
Manhã
Noite
Manhã

Nº DE VAGAS
50
50
50
50
100

Manhã
Noite
Manhã
Noite
Tarde
Noite

30
30
60
60
75
100

Obs: Após a publicação dos resultados de cada processo seletivo, serão divulgadas as vagas
restantes para os processos seletivos seguintes. Só funcionarão as turmas que atingirem um
mínimo de 30 estudantes.
3 – INSCRIÇÕES
As inscrições para o processo seletivo do segundo semestre de 2021 serão realizadas
pelo site www.facho.br entre o dia 08/12/2020 e 28/02/2021.
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 e
turno pretendido.
• Ao término da inscrição, será gerado um 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 digitalizado pelo e-mail
facho@facho.br para verificação das condições de classificação.
• A Instituição de Ensino procederá com estrita observância das regras da LGPD, a fim
de proteger os dados do(as) candidatos(as) inscritos(as) de acessos não autorizados e de
situações acidentais ou ilegais de destruição; perda; alteração; comunicação ou qualquer
forma de tratamento inadequado ou ilícito. Aplicando as medidas de segurança
necessárias e disponíveis, exigindo, ainda, de seus fornecedores a adoção do mesmo
nível de Segurança da Informação, com base nas melhores práticas de mercado.

5 – EXAME
5.1 – Composição do Exame
• Prova objetiva com 20 questões valendo 60 pontos;
• Redação com valor equivalente a 40 pontos.
5.2 – Conteúdo das Questões Objetivas
• 10 questões de Língua Portuguesa;
• 10 questões de Matemática.
• Os conteúdos avaliados nas provas serão os assuntos estudados no Ensino Médio nas
disciplinas citadas anteriormente.
5.3 – Local, data e horário da prova
• Em todos os processos seletivos as provas serão realizadas em ambiente virtual no
endereço http://www.vestibularonline.com.br/parceiro/facho.
6 – CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO
6.1 Para os candidatos que participarem da prova do vestibular, será adotado o critério
classificatório, excluindo-se o candidato que:

• Deixar de realizar as provas, por qualquer motivo;
• Obtiver resultado nulo na Redação;
• Obtiver menos de 20% do total de pontos previstos.
6.2 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.
6.3 A classificação será por turma, observando-se a escolha do candidato quanto a curso e
turno.
6.4 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.
6.5 Não será permitida, em hipótese alguma, revisão, segunda chamada ou recontagem dos
pontos de qualquer prova.
7 – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Os resultados do processo seletivo serão enviados para o candidato em até 4h após a
realização da prova.
Todos os resultados serão divulgados exclusivamente pelo e-mail cadastrado pelo
candidato no momento da inscrição.
8 – MATRÍCULA
8.1 – Data: 08/12/2020 a 28/02/2021
•Após a divulgação dos resultados, o aluno terá até 72 horas para efetivar sua matrícula no site
www.facho.br
8.2 – Local das matrículas:
- As matrículas serão realizadas por meio do site www.facho.br
8.3 - Documentação Exigida
• Cópia digitalizada ou imagem da Carteira de Identidade e CPF;
• Cópia digitalizada ou imagem da Certidão de Nascimento ou Casamento (legível);
• Cópia digitalizada ou imagem de Comprovante de residência em nome do aluno;
• Cópia digitalizada ou Imagem do Histórico Escolar *;
• Cópia digitalizada ou Imagem ou imagem do Certificado de Conclusão do Ensino
Médio*;
• Cópia digitalizada ou Imagem do Título de Eleitor e do comprovante de votação
atualizado;
• Cópia digitalizada ou Imagem de comprovante da quitação com o serviço militar
(para o sexo masculino);
• Cópia digitalizada ou Imagem de Fotografia do estudante;
• Pagamento da primeira parcela da semestralidade;
• Notas do ENEM (https://enem.inep.gov.br/participante/#!/).
* Devem ser entregues, fisicamente, as vias originais do Histórico Escolar e o
Certificado de Conclusão do Ensino Médio no Setor de Documentação da
FACHO, em até 72 horas após a validação da matrícula.
9 – OBSERVAÇÕES

• Perderá o direito à vaga o candidato classificado que não enviar as documentações
digitalizadas e deixar de entregar fisicamente, as vias originais do Histórico Escolar
e o Certificado de Conclusão do Ensino Médio no Setor de Documentação da
FACHO;
• 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 digitalizados ou Imagem: 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.
• Os documentos apresentados digitalizados e quaisquer outros documentos extras
serão solicitados aos alunos novatos após o retorno às atividades presenciais. Este
retorno está condicionado às informações prestadas pelas autoridades sanitárias do
Estado de Pernambuco.
10 – 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 a Caixa Econômica Federal. 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 2021, os valores serão:
Nº
CRÉDITOS
1º PERÍODO

MENSALIDADE
INTEGRAL

MENSALIDADE
COM DESCONTO

31,26

R$ 625,20

R$ 600,19

Manhã

48,77

R$ 1.024,17

R$ 983,20

Manhã e
Noite

27,51

R$ 550,20

R$ 528,19

Tarde e
Noite

39,38

R$ 826,98

R$ 793,90

CURSO

DURAÇÃO

Administração e
Ciências Contábeis

4 anos

20

Manhã e
Noite

Enfermagem

5 anos

21

Letras e
Pedagogia

4 anos

20

Psicologia

5 anos

21

TURNO

VALOR DO
CRÉDITO

* Mensalidade com desconto = pagamento até o dia 10 do mês de competência;
• A mensalidade tem seu vencimento no último dia de cada mês. O pagamento após esta data
implica na cobrança dos acréscimos legais. A partir da 2ª mensalidade, se o 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 1º
semestre, para os novos alunos, terão início previsto no dia 08 de fevereiro de 2021.
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