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NO DIA 10 DE FEVEREIRO, QUARTA-FEIRA, AS PROVAS TERÃO INÍCIO ÀS 9H COM TÉRMINO 
ÀS 12H. DEVIDO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, A PROVA SERÁ REALIZADA DE FORMA 
ON-LINE.

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

CRONOGRAMA DO VESTIBULAR 2021

25 DE DEZEMBRO DE 2020 Início das inscrições

8 DE FEVEREIRO DE 2021 Fim das inscrições

9 DE FEVEREIRO DE 2021 Último dia para encaminhamento  
do histórico escolar e do vídeo ou texto

PROVAS ON-LINE 
10 DE FEVEREIRO DE 2021

PROVA DE REDAÇÃO
PROVA DE LÓGICA ELEMENTAR E 
CONHECIMENTOS GERAIS
DAS 9H ÀS 12H

17 DE FEVEREIRO DE 2021 Divulgação dos aprovados

19 A 23 DE FEVEREIRO DE 2021 Matrícula



O EXAME VESTIBULAR
O vestibular 2021 das Faculdades de Campinas tem como objetivo selecionar candidatos para o preenchi-
mento das vagas nos cursos de Administração, Economia, Direito, Engenharia de Computação, Engenharia 
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 de síntese, além do domínio dos conteúdos básicos desenvolvidos no ensino médio.

QUEM PODE PARTICIPAR?
Podem participar do VESTIBULAR FACAMP 2021 estudantes que concluíram ou concluirão o ensino médio 
ou curso equivalente até o final de 2020. Estudantes que ainda cursam o ensino médio podem participar 
apenas como treineiros.

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

Curso Duração

Administração 4 anos

Direito 5 anos

Economia 4 anos

Engenharia de Computação 5 anos

Engenharia Mecânica 5 anos

Engenharia de Produção 5 anos

Propaganda e Marketing 4 anos

Relações Internacionais 4 anos

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 2021, 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:

Opção Curso

1ª Administração

2ª Direito



PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
O valor da taxa de inscrição é de R$ 70,00 (setenta reais). O pagamento poderá ser feito com cartão de 
crédito ou boleto impresso pelo próprio candidato logo após a confirmação da inscrição. AS INSCRIÇÕES 
ENCERRAM-SE DIA 8 DE FEVEREIRO DE 2021.

COMO SERÁ O VESTIBULAR FACAMP 2021?
VESTIBULAR DA FACAMP - AVALIAÇÃO GLOBAL DO POTENCIAL DO CANDIDATO

HISTÓRICO ESCOLAR
Avaliação da trajetória escolar 

do candidato 

VÍDEO OU TEXTO
Avaliação das qualidades pessoais

do candidato e do seu potencial

REDAÇÃO
Avaliação da capacidade de interpretar  

e elaborar textos

PROVA DE LÓGICA ELEMENTAR 
E CONHECIMENTOS GERAIS

Avaliação da capacidade de raciocínio 
abstrato do candidato e de pensar 

os problemas contemporâneos



CONFORME VOCÊ PODE VER NA ILUSTRAÇÃO ACIMA:
• O vestibular da FACAMP faz uma avaliação global do potencial do candidato.
• O vestibular tem duas partes:

A) AVALIAÇÃO DO PERFIL E DO POTENCIAL DO CANDIDATO
B) PROVA ON-LINE

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 2020 – PESO 20%
b) Vídeo ou texto: o candidato pode escolher entre a gravação de um vídeo em torno de 2 minutos ou escre-
ver 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 on-line, 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 a respeito da evo-

lução do desempenho de cada candidato, o que proporcionará uma visão mais justa de sua trajetória 
escolar. Não haverá, portanto, comparações entre históricos escolares.

 B) PROVA ON-LINE – PESO 60%
A prova on-line, no dia 10 de fevereiro de 2021, terá duas partes, com duração total de 3 horas:

a) Prova de redação
b) Prova de lógica elementar e conhecimentos gerais

VEJA OS PESOS DAS FORMAS DE AVALIAÇÃO PARA CADA CURSO

Cursos Histórico 
escolar

Vídeo ou 
texto

Prova de
redação

Prova de lógica elementar,  
conhecimentos gerais e atualidades

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 calcular 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 on-line 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; o segundo critério será a 
nota padronizada da prova de lógica e de conhecimentos gerais.

LOCAL DAS PROVAS
Devido à pandemia de coronavírus, as provas do Vestibular da FACAMP 2021 serão realizadas de forma on-line.

DATA E HORÁRIO DAS PROVAS
No dia 10 de fevereiro, quarta-feira, as provas terão início às 9h com término às 12h.

ORIENTAÇÕES GERAIS E TÉCNICAS PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS
Para evitar fraudes, as provas on-line obedecerão a normas rígidas de segurança, que serão previamente 
comunicadas aos candidatos, pelos canais de comunicação cadastrados no momento da inscrição e pelas 
redes oficiais da FACAMP. As normas serão divulgadas com até 30 dias de antecedência da realização 
das provas. 

LISTA DE APROVADOS
A lista de aprovados estará disponível no site facamp.com.br ou na FACAMP, a partir do dia 17 de fevereiro 
de 2021.



CONTEÚDO DAS PROVAS
REDAÇÃO
A prova de redação é constituída de uma proposta de tema. O candidato será orientado a redigir uma dis-
sertação.
A prova de redação avalia 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 argumentativa 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 candi-
dato terá sua redação anulada.

2) Utilização do conjunto de informações
O candidato deverá demonstrar habilidade suficiente para selecionar e articular as informações apresen-
tadas, 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 texto, 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 moda-
lidade escrita e formal da língua portuguesa. Para tanto, o texto deverá apresentar-se adequado 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. O candidato deve evitar marcas de oralidade e de 
informalidade (uso de gírias, por exemplo), além do uso de “chavões” e “frases feitas”.



5) Estrutura textual
O texto deverá revelar a capacidade do candidato de empregar, de forma adequada, os recursos coesivos. 
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 pronomes 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. 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS
Não haverá prioridade para a memorização de fatos, datas e locais, mas para a capacidade de o aluno 
interpretar e relacionar os mais diversos acontecimentos da vida em sociedade e do mundo contemporâneo. 
As questões envolverão situações-problema, interpretação de textos e estudos de casos.

PROVA DE LÓGICA ELEMENTAR
A prova de lógica elementar avalia a capacidade de raciocínio lógico do candidato, através da solução de 
enigmas.
Não é necessário que o candidato tenha feito curso de lógica para resolução das questões.



MATRÍCULAS
DATAS
19 a 23 de fevereiro, 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.
h. Ato de naturalização publicado no Diário Oficial da União (para alunos naturalizados brasileiros).

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 reconhecidos 
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 deles.

O Contrato de Prestação de Serviços Educacionais deverá sempre ser assinado pelo aluno e por seu respon-
sável 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 correspondente. 
A partir das vagas remanescentes, será publicada a lista de chamada dos candidatos em espera, no dia 26 
de fevereiro. 




