
 

 

EDITAL N° 01/2017 – CCV 
 

A FACULDADE METROPOLITANA DA GRANDE FORTALEZA – FAMETRO torna 
público aos interessados que estão abertas as inscrições para o processo seletivo dos 
cursos de graduação, nas condições indicadas neste Edital. 

  
1.  VALIDADE 
 

O presente processo seletivo terá validade somente para o segundo semestre letivo de 
2017. 
 

2.  INFORMAÇÕES GERAIS 
 

2.1. Inscrições, Datas, Horário e Divulgação de Resultados: 
  

Inscrições Prova Horário da Prova Resultado 

De 07/04 até 03/05/2017 on-line      
e até 05/05/2017 no atendimento 
ao aluno. 

07/05/2017 9h às 12h 
10/05/2017 

 

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

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

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

2.4.  Pagamento da inscrição: 
 

2.4.1.  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. 

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

2.5.  Resultados: na sede da FAMETRO ou no site www.fametro.com.br,de acordo com os 
critérios de classificação e datas estabelecidas neste Edital. 

 
 3.  CURSOS E VAGAS 
 

Número de vagas, por curso e por turno, está estabelecido no quadro abaixo: 
 

Cursos 
Turno e Vagas 

Manhã Tarde Noite 

Administração – Bacharelado 50 - 100 

Arquitetura – Bacharelado 50  50 

Biomedicina – Bacharelado 50  50 

Ciências Contábeis – Bacharelado 50 - 50 

Direito – Bacharelado 50 - 50 

Enfermagem – Bacharelado 50 50 50 

Educação Física – Licenciatura 50 - 50 

Educação Física – Bacharelado 50  50 

Engenharia Civil – Bacharelado 50  50 

http://www.fametro.com.br/


 

 

Engenharia da Produção – Bacharelado 50  50 

Farmácia – Bacharelado 50 - 50 

Fisioterapia – Bacharelado 50 - 50 

Nutrição – Bacharelado 50 - 50 

Odontologia – Bacharelado 60 - - 

Psicologia – Bacharelado   60 - - 

Serviço Social – Bacharelado - - 50 

Sistema de Informação – Bacharelado - - 50 

Graduação Tecnológica em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 50 - 50 

Graduação Tecnológica em Estética e Cosmética 50 - 50 

Graduação Tecnológica em Gastronomia 50  50 

Graduação Tecnológica em Gestão Comercial  - - 50 

Graduação Tecnológica em Gestão Hospitalar - - 50 

Graduação Tecnológica em Gestão de Recursos Humanos 50 - 50 

 
Observação 1 : No ato da inscrição o candidato deverá fazer sua opção pelo turno. 

 

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. 
  

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 m atér ias  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.  Será eliminado do processo seletivo o candidato que usar, comprovadamente, 
de fraude ou para ela concorrer; atentar contra a disciplina ou desacatar a quem 
esteja investido de autoridade para fiscalizar a aplicação das provas; usar 
qualquer tipo de aparelho eletrônico mesmo que desligado, ou armas, mesmo 
que descarregadas, dentro das dependências da Faculdade. 

5.1.5. Concluída a apuração das provas, far-se-á a relação por curso na ordem 
decrescente das somas dos pontos obtidos pelos candidatos. 

5.1.6. 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.  MATRÍCULA E INÍCIO DAS AULAS 

 
6.1. A matrícula dos classificados será no período de 11 a 19 de maio de 2017, de 09h às 

20h, no Atendimento ao aluno da FAMETRO. 
 

6.2.  Após matrícula dos classificados, restando vagas em qualquer curso, elas serão 
preenchidas pelos candidatos classificáveis, obedecendo à ordem de classificação, 
na data e horário, conforme segue:  

         
22/05/2017; 

 às 9h: Biomedicina, Enfermagem, Psicologia, Gestão de Recursos Humanos, 
Gastronomia e Farmácia; 

 às 11h:  Odontologia; 
 às 14h:  Direito; 
 ás 16h: Arquitetura, Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 

Ciências Contábeis, Engenharia Civil, Engenharia da Produção, Sistema de 
Informação, Fisioterapia e Nutrição; 

 às 18h: Serviço Social, Educação Física Licenciatura e Bacharelado, Estética e 
Cosmética, Gestão Comercial e Gestão Hospitalar. 
 

7.4.  O candidato classificado ou classificável que não comparecer ou comparecer sem 
a documentação ou comprovantes indicados no item 7.5 para a matrícula será 
considerado desistente, passando-se a vaga ao candidato seguinte.  
 

7.5.  Para a matrícula serão exigidos os 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)  Certificado de Conclusão do Ensino Médio: 
d)  Histórico Escolar do Ensino Médio; 
e)  RG; 
f)  CPF; 
g)  Certidão de Nascimento ou Casamento; 
h)  Título Eleitoral e comprovante de quitação eleitoral; 

i)  Certificado de Reservista (para homens); 

j)  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. 

 

7.6 - As aulas terão início no dia 31 de julho de 2017. 

 
 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

8.1. A FAMETRO poderá, a seu critério, prorrogar os prazos para inscrição, prova e 
matrícula de seus candidatos. 

 

8.2. A Faculdade reserva-se o direito de não iniciar turma cujo número de alunos 
matriculados seja inferior ao número de vagas do curso. 

 

8.3. Não haverá segunda chamada das provas do processo seletivo. 

 

8.4. Reclamações sobre erro na elaboração das provas deverão ser dirigidas à Comissão 
Coordenadora do Vestibular – CCV, dentro de 48 horas, contadas a partir do término 
da respectiva prova. Se a reclamação for julgada procedente, a questão será 
considerada correta para todos os candidatos. 

 

8.5. Os candidatos que precisarem de atendimento especial devem solicitá-lo à Comissão 
Coordenadora do Vestibular – CCV 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da 
prova. 

 
       9. PROGRAMA DAS PROVAS  
 

9.1. Língua Portuguesa (GRUPO 1); 

 

Compreensão e interpretação de texto. 

Leitura e análise de texto. 

Língua falada e escrita: uso informal e formal da língua; o Português culto; uso da Língua 

e adequação ao contexto. 

Regência nominal e verbal; concordância nominal e verbal; colocação dos termos na 

frase; pontuação. 

Noções de semântica: sinônimos, antônimos e parônimos; denotação e conotação; 

linguagem figurada; sistema ortográfico vigente. 

 



 

 

9.2. Biologia (GRUPO 3); 

Citologia, Histologia, Reprodução, Morfologia e fisiologia dos seres vivos, Genética, 

Evolução, Ecologia. 

 

9.3. Redação Para todos os GRUPOS (1, 2 e 3);  

De tipo dissertativo ou narrativo, sendo considerados, em sua avaliação, os seguintes  

critérios: 

 Adequação ao tema proposto, ao tipo de texto solicitado e à modalidade escrita em 

língua padrão. 

 Ortografia: concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, 

colocação pronominal, pontuação, vocabulário, cacofonia e ambiguidade; 

gramática correta; coerência na expressão do pensamento. 

 

 

                                              

                                               Fortaleza, 07 de abril de 2017. 

 

                                    ______________________________________ 

Diretora Geral Acadêmica  
Christianne Melo de Leopoldino 

 
 
 

 

 


