
 

 

PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR AGENDADO 2017.2 - EDITAL Nº 04/2017 

 

Edital nº 04 – Processo seletivo vestibular agendado 

O Diretor Geral da Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza, no uso das atribuições 

conferidas no Regimento, torna público que estão abertas aos interessados vestibular na 

modalidade agendado, para os cursos de Graduação  

1. Da Validade e data das provas 

1.1. O presente processo seletivo terá validade somente para o segundo semestre letivo       

de 2017. 

 
 
2. Valor da taxa de inscrição: R$ 20,00 (vinte reais). 

 
2.1.  Forma de Inscrição: on-line – www.fametro.com.br;  

 ou no Atendimento ao aluno: Rua Conselheiro Estelita, 500. Centro.  
 

2.2.  Pagamento da inscrição: 
 

2.2.1.  Após a confirmação da inscrição no site será necessária a impressão do 
boleto bancário, podendo este ser pago em qualquer agência bancária até 
a data do vencimento. 

 
2.2.2.    Não será devolvido, em nenhuma hipótese, o valor da taxa de inscrição. 
 

3. A inscrição poderá ser feita pelo candidato ou responsável através do site 

www.fametro.com.br ou no setor de Atendimento ao Aluno, mediante o preenchimento da 

ficha de inscrição.  

3.1. O horário de funcionamento do setor de Atendimento ao Aluno é de 07h30minh às 

21h30min (segunda a sexta) e sábado das 8h00min às 16h00min.  

4. PROVAS 

4.1.  As provas para ingresso nos cursos de graduação da Fametro são as seguintes: 

4.1.1. GRUPO 1 - Administração, Arquitetura, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Civil, 

Engenharia da Produção, Serviço Social, Sistema de Informação; 

     Prova: Língua Portuguesa e Redação. 

  

Dias e horários das provas agendadas.  Resultado  

 
Nos meses de maio, a partir do dia 23/05 até 
dia 12/09, diariamente, manha: 9h às 12h, 
noite: 18h às 21h.  
 

 
Até 72 (setenta e duas) horas úteis após a 
realização da prova.  



 

 

4.1.2. GRUPO 2 - Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Estética e Cosmética, 

Gastronomia, Gestão Comercial, Gestão de Recursos Humanos e Gestão Hospitalar; Prova: 

Redação. 

     4.1.3. GRUPO 3 – Biomedicina, Enfermagem, Educação Física Licenciatura, Educação  

Física Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia e Odontologia; 

      Prova: Biologia e Redação.  

       4.2. Número, valor e tipo de questões: 

4.2.1. Para os cursos do GRUPO 1: São 20 (vinte) questões de Língua  Portuguesa, com 5 

(cinco) alternativas (A,B,C,D,E), sendo verdadeira apenas uma das proposições. Cada 

questão certa vale 2 (dois) pontos. 

 4.2.2. Para os cursos do GRUPO 3 : São 20 (vinte) questões de Biologia, com 5 (cinco) 

alternativas (A,B,C,D,E), sendo apenas uma das proposições verdadeira. Cada questão 

certa vale 2 (dois) pontos. 

4.2.3. Para todos os GRUPOS (1, 2 e 3) REDAÇÃO – A Redação vale 60 (sessenta) 

pontos. A redação deverá ter, no mínimo, 20 (vinte) linhas e, no máximo, 30 (trinta). A prova 

não deverá conter assinatura ou qualquer forma de identificação. 

     5.  CLASSIFICAÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. 

5.1.    A classificação far-se-á por ordem decrescente dos pontos obtidos nas provas, com 

aproveitamento dos candidatos até o limite das vagas. 

5.1.1. Será adotado na apuração das provas o critério da soma dos escores brutos 

alcançados pelos candidatos. 

5.1.2. Serão eliminados os candidatos que não atingirem o perfil mínimo de 20% (vinte por 

cento) de aproveitamento em cada uma das matérias da prova. 

5.1.3. Será atribuída nota zero à prova de redação em qualquer das situações abaixo: 

a) fugir ao tema proposto; 

b) escrita a lápis; 

c) escrita em versos; 

d) escrita de forma ilegível; 

e) com menos de 20 (vinte) linhas.  

5.1.4. Concluída a apuração das provas, far-se-á a relação por curso na ordem decrescente 

das somas dos pontos obtidos pelos candidatos. 

5.1.5. Em caso de empate serão aplicados sucessivamente os seguintes critérios de 

desempate: 

 



 

 

a) Maior escore na prova de Língua Portuguesa para os cursos do GRUPO 1;  

b) Maior escore na prova de BIOLOGIA para os cursos do GRUPO 3; 

c) Maior pontuação na prova de REDAÇÃO para cursos de todos os GRUPOS; 

d) Maior idade (dia, mês e ano) para cursos de todos os GRUPOS. 

 

 6.  Da Matrícula  

6.1. O candidato classificado na forma deste Edital adquirirá direito à matrícula no curso de sua 

opção, no período de 26 de maio a 15 de setembro de 2017.  

6.2. A inscrição e aprovação no processo não garantem vaga no curso.  

6.3. Para a efetivação da matrícula o candidato deverá comparecer no setor Atendimento ao 

Aluno e apresentar cópias e os originais para conferência, dos seguintes documentos:  

a) assinatura do contrato de prestação de serviços educacionais no ato da matrícula; 
b) pagamento da primeira parcela do semestre (matrícula); 

 
Cópia dos seguintes documentos*: 
 

c) Carteira de Identidade expedida pela Secretaria de Segurança Pública, ou pelas 

Forças Armadas, ou pela Polícia Militar, ou por Ordens ou Conselhos que por lei 

federal tenham validade como documento de identidade, ou Carteira Nacional de 

Habilitação (com fotografia, na forma da Lei nº 9.503/97), ou passaporte, em caso 

de estrangeiro; 

d) CPF; 

e) CPF do responsável financeiro se for o caso; 

f) Certificado de Conclusão do Ensino Médio, ou equivalente: 

g) Histórico Escolar do Ensino Médio; 

h) Certidão de Nascimento ou Casamento; 

i) Título Eleitoral e comprovante de quitação eleitoral; 

j) Certificado de Reservista (para homens); 

k) Comprovante de endereço com CEP. 

* Deverão ser apresentadas as cópias e documentos originais para conferência. Na 

impossibilidade de apresentar documento original, a cópia autenticada é obrigatória. 

 

7. Das Disposições Finais  

7.1. A Fametro poderá a seu critério e atendimento aos interesses da Instituição, prorrogar os 

prazos estabelecidos para a inscrição de candidatos, assim como limitar a abertura de turmas 

de acordo com o número de alunos matriculados.  

7.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Direção Geral da Fametro.  

Fortaleza, 19 de maio de 2017. 

_____________________________ 

Profª. Christianne Melo de Leopoldino 


