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FACULDADE VICENTINA 

 

EDITAL Nº.  36 / 2020                

Processo Seletivo 2021 

 (FILOSOFIA E TEOLOGIA) 

 

Prezado vestibulando! 

 

 Neste ano atípico precisamos dar continuidade aos nossos projetos, por isso a 

Faculdade Vicentina lhe dá as boas-vindas neste importante passo da sua caminhada 

acadêmica. 

 É o tão esperado momento do seu ingresso no ensino superior. Uma etapa que 

ficará marcada em sua vida pelos desafios, pelos novos amigos, novos ambientes e 

certamente pela abertura de sua visão de mundo, que lhe ajudarão a ser um novo Ser 

Humano, livre, questionador, opinante e participativo. 

 Esperamos que as páginas a seguir, possam te dar todas as informações mais 

importantes de como será o Processo Seletivo 2021 para os nossos cursos de 

Bacharelado em Filosofia e Bacharelado em Teologia. Nele você encontrará todas as 

informações necessárias para a sua inscrição, tais como datas e local das provas, 

divulgação dos resultados, matrículas, programa das provas, etc. Leia tudo com muita 

atenção. Este Manual será o seu companheiro a partir de agora até o instante de sua 

aprovação. 

 Estamos muito felizes em acolhê-lo com seus ideais, suas dúvidas, seus medos, 

seus anseios e sobretudo sua vontade de participar de um novo e instigante desafio. 

 

                                                                                       Curitiba, 20 de outubro de 2020. 

 

Pe. Ilson Luís Hübner 

DIRETOR GERAL 
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Mensagem ao Candidato 

A qualidade no ensino tem sido o principal foco de interesse da comunidade 

acadêmica da Faculdade Vicentina. A busca por excelência e a longa tradição no campo 

da Filosofia, aliados a um corpo docente que se destaca pela sua qualificação e 

identificação com os ideais de vida ético-cristãos propostos por esta Instituição, garantem 

um ensino sério e comprometido com o bem estar humano.  

Esta sólida tradição viabilizou o bacharelado em Teologia, mantendo o mesmo 

nível acadêmico. Atenta à complexidade do mundo contemporâneo, a Faculdade 

Vicentina oferece um curso de teologia que, fundamentado na tradição cristã, trata a 

teologia com uma abordagem interdisciplinar. Professores altamente qualificados com 

titulação e formação na área específica em que ministram suas disciplinas e o 

compromisso da direção garantem o alto nível acadêmico do curso. 

Fazendo parte da família FAVI, você colocará bases sólidas para uma formação 

profissional e humana que lhe garantirão uma positiva inserção no mundo do trabalho, 

aliada à arte do saber viver. 

 

 

 

Presidente da Comissão do Processo Seletivo 2021 
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Calendário  

Para efetuar a inscrição, o candidato deverá ter concluído o Ensino Médio ou equivalente, 

ou ainda estar cursando o último ano do referido curso, desde que no dia da matrícula 

esteja com toda a documentação em mãos, sobretudo o certificado de conclusão. 

Obs.: Os alunos que cursaram o Ensino Médio ou equivalente no exterior, deverão ter a 

revalidação no Brasil ou estar amparados por tratados internacionais que tratam do 

assunto.  

 

Inscrições 

As inscrições poderão ser realizadas impreterivelmente via Internet 

(www.faculdadevicentina.com.br) das 0h do dia 27 de outubro de 2020 às 23h do dia 30 

de novembro de 2020. 

 O manual do candidato estará disponível no site www.faculdadevicentina.com.br; 

 A taxa de inscrição é de R$85,00; 

 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser realizado em qualquer agência 

bancária, mediante emissão de boleto bancário, respeitando o prazo de 

vencimento; 

 A prova será realizada nas dependências da Faculdade Vicentina no dia 04 de 

dezembro de 2020. Se houver vagas remanescentes, será realizado um novo 

vestibular no dia 01 de fevereiro de 2021. 

Provas 

• Data: 04 de dezembro de 2020 (sexta-feira) e 01 de fevereiro de 2021 (segunda-

feira) 

Observações: 

• Horário: Das 8h30m às 11h30m 

Obs. Devido as restrições sanitárias impostas pela pandemia, as provas serão on-line. 

Para ter acesso, o aluno receberá um link enviado via e-mail no dia da prova. 

 

 

 

 

http://www.faculdadevicentina.com.br/
http://www.faculdadevicentina.com.br/
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Resultados 

1ª Chamada - fevereiro 

• 03/02/2021, quarta-feira - Divulgação da Chamada em edital publicado na Internet e 

nas dependências da FAVI. Obs. Não serão comunicados resultados por telefone ou e-

mail. 

• 03/02/2021 a 05/02/2021, das 8h às 12h - Matrículas dos candidatos aprovados em 

primeira chamada, na Secretaria da Faculdade.  

2ª Chamada (Se houver) – Fevereiro/2021 

Tabela de Cursos Oferecidos e vagas 

Curso Código Tipo  Turno Duração  Vagas  

Filosofia  98144 Bacharelado Matutino 3 Anos 100 

Teologia 107678 Bacharelado Matutino 8 Semestres 50 

 

Informações Gerais 

Efetivação da Inscrição 

A inscrição para o Vestibular da FAVI somente será efetivada após o candidato: 

1º - preencher a ficha de inscrição na Internet (www.faculdadevicentina.com.br); 

2º - efetuar o pagamento da taxa de inscrição, por meio de Boleto bancário, e o crédito 

constar na conta bancária da Faculdade Vicentina. 

 

Cancelamento de Inscrições 

Serão canceladas as inscrições quando ocorrerem os seguintes casos: 

1º - Não efetuar o pagamento da taxa de inscrição; 

2º - Não comparecer para realizar a prova. 

 

Inscrição de candidatos portadores de necessidades especiais 

Candidatos com algum tipo de necessidade especial, que exija condições 

especiais para a realização das provas, deverão entrar em contato com a Faculdade 

Vicentina através dos telefones (41)3222-7716 diariamente das 08h às 12h, ou pelo e-

mail secretaria@faculdadevicentina.com.br, até o dia 30 de novembro de 2020. 

 

 

mailto:secretaria@faculdadevicentina.com.br
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Preenchimento da Ficha de Inscrição 

O preenchimento da Ficha de Inscrição é de responsabilidade exclusiva do 

candidato, que deverá estar atento a todos os dados solicitados. 

 

 Nome do candidato - Digitar o nome completo. Se o espaço não for suficiente, 

abreviar uma palavra do meio, sem usar ponto. 

 

 CPF - Digitar o número do CPF. Apenas os números, sem pontos ou traço. Caso o 

candidato não tenha CPF, informar o número do CPF de seu responsável. O CPF 

do candidato deverá ser providenciado para o dia da matrícula. 

Obs. Só será aceita uma inscrição por CPF. 

 

 Endereço - Fornecer o endereço da residência. É importante que seja servido por 

correio (chácaras, sítios e fazendas, por exemplo, se não forem servidos pelo 

correio, deverão ter Caixa Postal). 

O endereço deve ser completo, incluindo-se o número da casa e o código de 

endereçamento postal (CEP). 

Para os estudantes provenientes de ordens religiosas, utiliza-se o endereço da 

ordem, para onde será enviado todo e qualquer comunicado que por ventura seja 

impresso. 

Todo e qualquer comunicado oficial da FAVI será enviado ao endereço fornecido 

na Ficha de Inscrição. 

Caso seja membro de alguma comunidade religiosa, deve ser preenchido o 

endereço da comunidade. 

O e-mail deve ser pessoal para envio do link.   

 

Aplicação das provas 

As provas serão realizadas impreterivelmente via internet através de link enviado 

ao e-mail do inscrito. 
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O processo de Aplicação das Provas 

Calendário 

As provas serão realizados em um único dia para os dois cursos: Filosofia e  

Teologia 

 04 de dezembro de 2020, das 8h30m às 11h30m. Se houver vagas 

remanescentes, será realizado um novo vestibular no dia 01 de fevereiro de 2021 

e constarão das seguintes disciplinas: 

 Redação; 

 Língua Portuguesa; 

 

Avaliação do Processo Seletivo 

a). Redação, com valor dez (10) na escala de zero a dez, considerando: 

- ADEQUAÇÃO DISCURSIVA; 

- ADEQUAÇÃO DE LINGUAGEM; 

- ADEQUAÇÃO GRÁFICA.  

 b) Língua Portuguesa, com valor dez (10) na escala de zero a dez, 

Critérios para Classificação dos Candidatos: 

As provas avaliarão conhecimentos que não excedam o Ensino Médio (2º grau), 

com predominância da verificação da capacidade de raciocínio do pensamento crítico e 

da análise textual.  

 Serão somadas a avaliação de Língua Portuguesa e a da redação para efetuar a 

média de classificação. 

 

Para a realização das provas 

• Material necessário: Acesso a computador com internet. 

 

Algumas recomendações da FAVI 

Para o dia de prova: 

- ter, no mínimo, 8 horas de sono durante a noite; 

- evitar mudanças no padrão alimentar; 

- evitar qualquer atividade física intensa ou esportes sujeitos a contusões ou fraturas; 

- ingerir somente alimentos de boa procedência; 
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- evitar a ingestão de substâncias para tirar sono, como quantidades excessivas de café 

ou pó de guaraná; 

- evitar automedicação com substâncias para diminuir a ansiedade; 

- abolir totalmente o consumo de bebidas alcoólicas. 

 

Classificação final do Processo Seletivo 2021 

Para fins de classificação, somente serão consideradas as notas finais do candidato que 

tenha: 

- realizado todas as provas; 

- obtido nota maior que zero, em cada uma das provas. 

 

Critérios de Desempate 

Se ocorrer empate na classificação final, prevalecerão, sucessivamente, para efeito de 

classificação, as notas ou pontos atribuídos: 

a) à prova de Redação; 

b) à prova de Língua Portuguesa; 

c) persistindo o empate, será classificado o candidato de maior idade. 

 

Documentos Exigidos para Matrícula 

a) fotocópia autenticada dos seguintes documentos: 

- Histórico Escolar do Ensino Médio; 

- Certificado de Conclusão do Ensino Médio, caso ele não esteja incluído no histórico 

escolar; 

- Diploma do Curso de Ensino Médio profissionalizante, se for o caso; 

- Diploma do Curso Superior, se for o caso, e histórico escolar completo. 

b) Fotocópias simples, juntamente com a apresentação do documento original para 

conferência e validação, dos seguintes documentos: 

- Cédula de Identidade (RG ou RNE); 

- CPF (próprio); 

- Comprovante de residência 
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Outras Informações sobre as matrículas 

1. Candidatos matriculados, após a confirmação obrigatória de matrícula, deverão 

entregar os respectivos documentos complementares no ato da matrícula. 

2. O candidato que tenha realizado estudos equivalentes ao ensino médio, no todo ou em 

parte, no exterior, deverá apresentar parecer de equivalência de estudos da Secretaria 

de Educação. 

3. Os documentos em língua estrangeira deverão estar visados pela autoridade consular 

brasileira no país de origem e acompanhados da respectiva tradução oficial. 

4. Alunos com estudos superiores já realizados poderão solicitar aproveitamento de 

estudos, encaminhando Histórico Escolar e respectivos programas cumpridos com 

autenticação da Instituição de origem, e entregá-los no dia da confirmação de matrícula, 

impreterivelmente. 

5. A matrícula poderá ser feita por pessoa portadora de procuração específica, com firma 

reconhecida, para efetuar a matrícula de ingressantes maiores de 18 anos. Para efetuar 

a matrícula de ingressantes menores de 18 anos não há necessidade de procuração 

registrada em cartório, sendo necessário aos pais ou responsáveis, estarem munidos de 

RG e CPF com fotocópia simples do candidato. 

6. A não participação ou o não comparecimento nas datas e horários fixados para 

matrícula, para declaração de interesse ou para entrega de documentação 

complementar, ou confirmação de matrícula, constantes do manual do candidato, 

redundará na perda da vaga, ficando o candidato excluído de qualquer convocação 

posterior. 

7. Para preenchimento das vagas, será realizado o indispensável número de 

convocações para matrícula, não ultrapassando o limite de 25% do período letivo, a 

contar do início das aulas. 

8. Em nenhuma hipótese será aceita a matrícula dos candidatos que não tenham o 

comprovante de conclusão do ensino médio, bem como daqueles com falta de outros 

documentos. 

9. Os resultados do presente Vestibular serão válidos apenas para o preenchimento das 

vagas estipuladas neste Edital, não havendo, em hipótese alguma, reserva de vagas 

para concursos futuros. 

10. A FAVI poderá solicitar, posteriormente, outros documentos suplementares. 
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Cancelamento de Matrícula 

Será cancelada a matrícula do aluno ingressante que: 

1º - não comparecer, pessoalmente, para assinar a lista de confirmação obrigatória de 

matrícula, no prazo determinado; 

2º - não cumprir a frequência obrigatória às aulas nos trinta dias letivos iniciais e 

consecutivos. 

 

Programa das Provas 

Redação 

a) Focará tema da atualidade; 

I. O número de linhas utilizadas para a redação não poderá ser inferior a 20 ou superior 

30. 

 

Conteúdos para a prova de Língua Portuguesa 

I. LEITURA E COMPREENSÃO DE TEXTO 

1- Objetivo do texto 

2- Destinatário 

3- Circunstâncias 

II. PLANO LINGUÍSTICO 

1- Significação de palavras e expressões no contexto 

2- Recursos expressivos 

3- Relações de sentido entre elementos do texto (coesão referencial e seqüencial) 

4- Gêneros textuais 

5.- Leitura de textos de caráter informativo, persuasivo.  

III- FONÉTICA E FONOLOGIA 

1- Fonema e letra 

2- Encontros vocálicos 

3- Encontros consonantais 

4- Sílaba 

5- Acentuação 

6- Ortografia 

IV- MORFOLOGIA 
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1- Estrutura das palavras 

2- Formação das palavras 

3- Emprego do hífen 

4- Classes de palavras e flexões 

V- SEMÂNTICA 

1- Significação das palavras (sinônimos, homônimos e parônimos) 

2-  Frase, oração, período 

3-  Período simples 

4-  Estrutura do período simples 

5-  Predicação verbal 

6-  Colocação dos termos na oração 

7.  Pontuação 

8-  Oração coordenada e subordinada 

9-  Concordância verbal e nominal 

10.- Regência verbal e nominal 

 

LINGUAGEM LITERÁRIA 

1- Literário e não-literário 

2- Funções da linguagem 

3- Denotação e conotação 

4- Figuras de pensamento e de linguagem 

ESTILOS LITERÁRIOS 

I- ROMANTISMO 

1- Contexto histórico-cultural2- Conceituação 

2- Poesia romântica 

3. Ficção romântica 

II- REALISMO/ NATURALISMO 

1- Características 

2- Autores: Machado de Assis,  

3- Prosa naturalista 

4.- Características 
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II. MODERNISMO 

1- Contexto histórico-cultural 

2- Características 

3- Mario de Andrade, Oswald de Andrade, Manoel Bandeira 

4- Prosa Modernista 

1- Características 

2- Autor: Graciliano Ramos, José Lins do Rego e Jorge Amaso. 

Leituras Mínimas Obrigatórias 

Graciliano Ramos – São Bernardo 

Machado de Assis – Memórias póstumas de Brás Cubas 

 

Sugestões bibliográficas para estudo 

MAZZAROTTO, Luís Fernando. Manual de gramática: Guia da Língua portuguesa. 

São Paulo: DCL, 2006. 

BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37ª ed. revista e ampliada, Rio 

de Janeiro: Editora Lucerna, 2002. 

CUNHA, Celso, Lindley Cintra. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 14.ª 

ed., Lisboa: Edições Sá da Costa, 1998.  

FARACO, C. E., F. M. Moura. Gramática Nova. 14.ª ed., São Paulo: Editora Ática, 2003. 

GARCIA, Othon Moacir. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, 

aprendendo a pensar. 18ª Ed. Rio de Janeiro, FGV, 2000. 

CAMPEDELLI, Samyra e SOUZA, Jésus. Literaturas brasileira e portuguesa – teoria e 

texto. São Paulo: Saraiva, 2005. 

AMARAL, Emília et al.Português: literatura, gramática, redação. São Paulo: FTD, 

2000.   
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Declaração 

Ler a declaração. 

Ao se inscrever, o candidato declara que: 

a) leu o Manual do Candidato e concorda com as normas estabelecidas para o 

Vestibular; 

b) está ciente de que é indispensável a apresentação do Certificado de Conclusão do 

Ensino Médio, acompanhado do respectivo Histórico Escolar autenticados, além de toda 

a documentação pessoal, caso seja convocado para efetuar matrícula; 

c) está ciente de que não haverá revisão, nem vista das suas provas; 

d) que os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo sem 

possibilidade de revogação de decisão por qualquer órgão, por mais legítimo que seja. 

 

                                                                          Curitiba, 20 de outubro de 2020 

Comissão do Processo Seletivo 2021.            


