
MANUAL DO CANDIDATO

2019
NOVO

VESTIBULAR
para novos tempos

Vestibular em Bauru, Campinas, Pouso Alegre, Ribeirão Preto, 
São José dos Campos, São José do Rio Preto e São Paulo

www.facamp.com.br • 0800 770 7872



No sábado, 29 de setembro de 2018, o vestibulando
deverá estar no local da prova às 8h*.

Os portões serão fechados às 8h45*.

Informações e inscrições:
facamp.com.br • 0800 770 7872 • (19) 3754 8500

CRONOGRAMA DO VESTIBULAR

* horário de Brasília

06 DE AGOSTO DE 2018 Início das Inscrições

25 DE SETEMBRO DE 2018 Fim das Inscrições

27 DE SETEMBRO DE 2018 Divulgação dos locais de prova - 
facamp.com.br

28 DE SETEMBRO DE 2018
Último dia para encaminhamento  
do Histórico Escolar e do  
Vídeo ou Texto

PROVAS 
29 DE SETEMBRO DE 2018

Prova de Redação
Prova de Lógica Elementar -  
das 9h às 13h

Para pais: Café da Manhã e  
apresentação de cada curso de 
graduação no Campus da FACAMP - das 9h30 
às 11h

11 DE OUTUBRO DE 2018 Divulgação dos aprovados e dos 
beneficiados com Bolsas por Mérito

17, 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2018 Matrícula

10 DE NOVEMBRO DE 2018
Encontro da Direção da  
FACAMP com novos alunos  
e seus pais

11 DE FEVEREIRO DE 2019       INÍCIO DAS AULAS



O EXAME VESTIBULAR
O vestibular 2019 das Faculdades de Campinas tem como objetivo selecionar candidatos para o preen-
chimento das vagas nos cursos de Administração, Economia, Direito, Engenharia de Computação, Enge-
nharia Mecânica, Engenharia de Produção, Propaganda e Marketing e Relações Internacionais. No exame 
vestibular serão exigidas habilidades de leitura e produção de textos, raciocínio lógico, capacidade de 
argumentação, de análise e síntese, e domínio dos conteúdos básicos desenvolvidos no Ensino Médio. 

QUEM PODE PARTICIPAR?
Podem participar do VESTIBULAR FACAMP 2019 estudantes que concluíram ou concluirão o Ensino 
Médio ou curso equivalente até o final de 2018. Estudantes que ainda cursam o Ensino Médio 
podem participar como treineiros.

QUAIS CURSOS SERÃO OFERECIDOS?
Veja abaixo a relação de cursos oferecidos:

COMO SE INSCREVER?
A inscrição para o vestibular será feita exclusivamente no site facamp.com.br, onde o candidato 
encontrará o Manual do Vestibular e as instruções necessárias para o processo de inscrição.

PREENCHIMENTO DA FICHA
Depois de ler atentamente o Manual do Candidato do Vestibular 2019, digite o endereço  
facamp.com.br, clique em Vestibular, clique  em Inscrição e preencha o formulário que aparece 
na página. Preste atenção ao fazer as opções de cursos. Dentre os cursos, você poderá fazer 
duas opções. Veja o exemplo:

Curso Duração Vagas
Administração 4 anos 150
Direito 5 anos 100
Economia 4 anos 100
Engenharia de Computação 5 anos 80
Engenharia Mecânica 5 anos 80
Engenharia de Produção 5 anos 80
Propaganda e Marketing 4 anos 80
Relações Internacionais 4 anos 128

Opção    Curso
1ª    Administração
2ª    Direito

LOCAIS DE PROVAS
O Vestibular Facamp 2019 será realizado em sete cidades. Assinale no formulário o local onde você 
realizará o Exame. É importante lembrar que não será possível alterar esta opção após a confirmação 
da Inscrição.

Cidades
Bauru Ribeirão Preto São José do Rio Preto
Campinas São Paulo
Pouso Alegre São José dos Campos



PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
O valor da taxa de inscrição é de R$ 70,00 (setenta reais). O pagamento poderá ser feito através de 
boleto impresso pelo próprio candidato logo após a confirmação da inscrição ou através de cartão 
de crédito. AS INSCRIÇÕES ENCERRAM-SE DIA 25 DE SETEMBRO.

COMO SERÁ O VESTIBULAR FACAMP 2019?

NOVO VESTIBULAR DA FACAMP - AVALIAÇÃO GLOBAL DO POTENCIAL DO CANDIDATO

HISTÓRICO ESCOLAR VÍDEO OU TEXTO

Avaliação da trajetória 
escolar do candidato

Avaliação das qualidades  
pessoais do candidato e  

do seu potencial 

Perfil pessoal do candidato
Perfil pessoal do candidato   +   Prova presencial

REDAÇÃO SOBRE ATUALIDADES PROVA DE LÓGICA ELEMENTAR

Avaliação da capacidade  
de pensar os problemas  

contemporâneos

Avaliação da capacidade  
de raciocínio abstrato

do candidato

Prova presencial



CONFORME VOCÊ PODE VER NA ILUSTRAÇÃO ACIMA:

   * O NOVO VESTIBULAR DA FACAMP OBJETIVA FAZER UMA AVALIAÇÃO GLOBAL 
DO POTENCIAL DO CANDIDATO.
    * O VESTIBULAR TEM DUAS PARTES:

A) AVALIAÇÃO DO PERFIL E DO POTENCIAL DO CANDIDATO
B) PROVA PRESENCIAL

A) AVALIAÇÃO DO PERFIL E DO POTENCIAL DO CANDIDATO – PESO 40%
* A avaliação é qualitativa.
* A avaliação do perfil pessoal do candidato é feita através:

a) Histórico Escolar: o candidato que não completou o Ensino Médio deve apresentar as notas dos 
dois primeiros anos do Ensino Médio e do 1º semestre de 2018 – PESO 20%

b) Vídeo ou texto: o candidato pode escolher entre a gravação de um vídeo em torno de 2 minutos 
ou escrever um texto de uma página que contenha um relato autobiográfico e suas aspirações 
futuras – PESO 20%

O Histórico Escolar deve ser enviado pela internet. No formulário de inscrição online, haverá um 
espaço para o arquivo do histórico escolar. Pode ser em pdf ou pode ser uma foto. Haverá também 
um espaço para inserir o seu vídeo ou o seu texto.

* A avaliação do Histórico Escolar possibilitará que se tenha uma referência individual para cada um 
a respeito da evolução do desempenho de cada candidato, proporcionando uma visão mais justa 
de sua trajetória escolar. Não haverá, portanto, comparações entre Históricos Escolares.

 B) PROVA PRESENCIAL – PESO 60%

A prova presencial, no dia 29 de setembro, terá duas partes, com duração de 4 horas ao todo:

a) Prova de Redação sobre Atualidades
b) Prova de Lógica Elementar que não precisa de estudo prévio

VEJA OS PESOS DAS FORMAS DE AVALIAÇÃO PARA CADA CURSO

CURSOS HISTÓRICO ESCOLAR VÍDEO OU TEXTO PROVA DE
REDAÇÃO

PROVA DE
LÓGICA ELEMENTAR

Administração 20% 20% 40% 20%

Direito 20% 20% 40% 20%
Economia 20% 20% 40% 20%

Propaganda e Marketing 20% 20% 40% 20%
Relações Internacionais 20% 20% 40% 20%

Engenharia de Computação 20% 20% 20% 40%
Engenharia Mecânica 20% 20% 20% 40%

Engenharia de Produção 20% 20% 20% 40%



COMO SERÁ CALCULADA A NOTA FINAL E COMO SERÁ FEITA A CLASSIFICAÇÃO?
Para obter a nota final, de forma que todas as provas tenham iguais médias e desvio padrão, procede-se:

1. À padronização das notas de cada uma das etapas;
2. Ao cálculo da nota final do candidato, somando-se suas notas padronizadas de cada uma 
das etapas de acordo com os respectivos pesos.

A ausência do candidato na prova presencial elimina o candidato. 
A classificação do candidato será feita por ordem decrescente da nota final padronizada. Não será 
concedida revisão de provas.
O primeiro critério de desempate será a nota padronizada da prova de redação e o segundo critério 
será a nota padronizada da prova de lógica.

HORÁRIO E LOCAL DOS EXAMES
O Candidato deve optar, no ato de sua inscrição pela Internet, pela cidade onde realizará a prova. A 
relação dos locais dos exames em cada cidade será divulgada no site facamp.com.br no dia 27 de 
setembro de 2018, ou na Central de Atendimento pelo telefone 0800 770 7872.

Horários das provas no sábado, dia 29 de setembro de 2018:

No sábado, 29 de setembro de 2018, o vestibulando deverá estar no local da prova às 8h*.
De manhã os portões serão fechados às 8h45*.

RECOMENDAÇÕES AOS CANDIDATOS
1 - O candidato deve ter em mãos seu Comprovante de Inscrição (boleto pago), original da Cédula 
de Identidade, caneta esferográfica azul, lápis número dois e borracha. 
2 - Não será permitido o uso de celulares, pagers, calculadoras, relógios eletrônicos, bonés ou qual-
quer outro objeto que possa ser considerado estranho à prova. 
3 - O tempo de prova é de quatro horas. Não haverá prorrogação dos horários. O tempo mínimo de 
permanência na sala é de 1h30. 
4 - A relação das salas em que se realizarão as provas estará disponível na quinta-feira, dia 27 
de setembro de 2018, no site www.facamp.com.br ou na Central de Atendimento pelo telefone  
0800 770 7872. 
5 - Sugerimos que o candidato visite o local antes do dia dos exames.
O candidato que necessite de condições especiais para a realização da prova presencial 
deve entrar em contato com a coordenação do vestibular pelo telefone: 0800 770 7872 ou 
(19) 3754 8500, até o dia 21 de setembro de 2018

LISTA DE APROVADOS
A lista de aprovados estará disponível no site facamp.com.br ou na FACAMP, a partir do dia 11 de 
outubro de 2018.

Cidades
Bauru Ribeirão Preto São José do Rio Preto
Campinas São Paulo
Pouso Alegre São José dos Campos

* horário de Brasília



CONTEÚDO DAS PROVAS

REDAÇÃO
A prova de Redação é constituída de apenas uma proposta de tema. O candidato será orientado a 
redigir uma dissertação.
A prova de Redação tem como objetivo avaliar a capacidade de leitura, de articulação coerente de 
informações e de utilização crítica destas no processo de construção do texto.
Na avaliação dos textos serão levados em consideração os seguintes aspectos: 

1) Adequação ao tema
Além de demonstrar a capacidade do candidato de lidar, de forma crítica, com pontos de vista 
diferenciados sobre o tema, o texto (dissertativo e persuasivo) deve apresentar uma linha argu-
-mentativa clara, que lhe confira unidade temática. 
O afastamento do tema resulta em perda de nota nesse aspecto. Caso ocorra a fuga total ao tema, 
o candidato terá sua redação anulada.

2) Utilização do conjunto de informações
O candidato deverá demonstrar habilidade suficiente para selecionar e articular as informações, 
apresentadas, que acompanham a proposta de redação, a fim de integrá-las coerentemente em 
seu projeto de texto. Espera-se que o candidato não reproduza apenas as informações em seu tex-
to, mas que as utilize criticamente. A simples transposição de trechos apresentados não é suficiente 
para a obtenção de uma nota razoável nesse aspecto. A utilização errônea das informações que 
corrobore para um afastamento do tema será penalizada. A desconsideração total das informações 
apresentadas na prova resultará em anulação da redação, mesmo que esta trate do tema proposto. 

3) Coerência
A coerência é avaliada a partir do modo como os argumentos aparecem dispostos e relacionados 
no texto, uma vez que da organização e articulação destes depende o efeito de convencimento. 

4) Adequação Linguística
O texto deve ser claro, fluente, conciso e preciso. O candidato deverá demonstrar bom domínio da 
modalidade escrita e formal da língua portuguesa. Para tanto, o texto deverá apresentar-se ade-
quado às regras gramaticais da língua culta. Mais do que um vocabulário extenso, interessa avaliar 
a pertinência de sua utilização e a adequação da escolha lexical ao contexto. Deve-se evitar a orali-
dade (gírias, por exemplo) e o uso de “chavões” e “frases feitas”.

5) Estrutura textual
O texto deverá revelar a capacidade do candidato de empregar, de forma adequada, os recursos co-
esivos. Nesse sentido, serão avaliadas tanto a coesão interna dos parágrafos quanto a coesão entre 
parágrafos. Assim, o candidato deverá demonstrar bom uso das estruturas sintáticas, dos prono-
mes e das conjunções que operam de forma coesiva num texto e conferem-lhe unidade estrutural.



Nota da prova de Redação
A nota final da Redação será resultante da somatória das notas isoladas de cada aspecto acima 
descrito.

Anulação da Redação
A anulação da Redação acontecerá caso ocorra: 1) fuga total ao tema; 2) redação de outro tipo de 
texto que não o exigido; 3) total desconsideração dos elementos do conjunto de textos. 

IMPORTANTE

Além da discussão dos Temas de Atualidades realizada nos colégios do Ensino Médio, sugerimos 
alguns vídeos do Canal FACAMP no YouTube.

- Indústria 4.0
- Futuro do Trabalho
- Inteligência Artificial
- Nanotecnologia
- Internet das Coisas
- Aquecimento Global
- Por que Trump Venceu?
- Crise dos Refugiados
- A Nova Política Americana e os Problemas Atuais da Globalização

 
PROVA DE LÓGICA ELEMENTAR

A prova de Lógica Elementar pretende avaliar a capacidade de raciocínio lógico do candidato, atra-
vés da solução de enigmas.
Não é necessário que o candidato tenha feito curso de lógica para resolução das questões.
 



COMO E ONDE SE MATRICULAR

Local: Secretaria de Graduação da FACAMP
Data: 17, 18 e 19 de outubro de 2018 - das 8h às 18h
           

DOCUMENTOS EXIGIDOS
A matrícula dos candidatos convocados para os cursos de Graduação da FACAMP será realizada 
mediante a apresentação de:
1) Duas fotos 3x4 recentes.
2) Uma cópia autenticada em cartório, de cada um dos seguintes documentos:

a. Certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente;
b. Certidão de nascimento ou casamento;
c. Título de eleitor, para os brasileiros maiores de 18 anos;
d. Certificado de reservista ou atestado de alistamento militar ou atestado de matrícula em 
CPOR ou NPOR, para os brasileiros maiores de 18 anos, do sexo masculino;
e. RG;
f. CPF do aluno;
g. Comprovante de residência.

O candidato que tenha concluído estudos equivalentes ao Ensino Médio no Exterior deve apresentar 

Parecer de Equivalência. Os documentos em língua estrangeira deverão estar traduzidos e reconhe-

cidos pela autoridade consular brasileira no país de origem e acompanhados da respectiva versão 

original.

Os menores de 18 anos devem apresentar os documentos mencionados no item (2) tão logo estejam 

de posse dos mesmos.

O Contrato de Prestação de Serviços Educacionais deverá sempre ser assinado pelo aluno e por seu 

responsável financeiro.

A matrícula poderá ser feita por procuração, tanto do aluno, quanto do responsável financeiro, não 

sendo necessário o reconhecimento de firma.

Os candidatos aprovados que não se apresentarem à matrícula perderão o direito à vaga correspon-

dente. A partir das vagas remanescentes será publicada a lista de chamada dos candidatos em espe-

ra, no dia 22 de outubro. As matrículas dos alunos da segunda lista deverão ser efetuadas nos dias  

24 e 25 de outubro, das 8h às 12h e das 14h às 18h, na Secretaria de Graduação da FACAMP.



ADMINISTRAÇÃO

 DIREITO 

ECONOMIA 

PROPAGANDA E MARKETING

RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

ENGENHARIA MECÂNICA 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO


