FBUNI
CENTRO UNIVERSITÁRIO FARIAS BRITO

INSCRIÇÃO

CURSOS/VAGAS

11/09 a 05/10/2018

PERÍODO
E SITE
TAXA

PROVAS

DIREITO (100) – ENGENHARIA CIVIL (60) – PSICOLOGIA (60)

fbuni.edu.br/sistemas/vestibular/

R$ 40,00 e R$ 20,00 (aluno e ex-aluno)


10/10/2018




Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos
Redação

HORÁRIO
Das 19h às 23h

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES









O candidato com a inscrição indeferida deverá comparecer à sede do FBUni no dia 09/10/2018 das 8
às 19 horas para regularizar a situação. As inscrições não regularizadas no prazo estabelecido serão
canceladas;
Para utilização das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), sem precisar fazer prova do
vestibular, o candidato deverá se inscrever em processo seletivo específico e comparecer na sede do
FBuni, trazendo o comprovante do resultado do ENEM, emitido pelo INEP;
Serão aceitas as inscrições para o candidato que realizou o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)
de 2015, 2016 ou 2017, com nota maior ou igual a 500 pontos para os cursos de Bacharelado e com
nota maior ou igual a 450 pontos para os cursos de Graduação Executiva, não constando nenhuma
nota zero nas provas objetivas e em redação;
O Concurso Vestibular será realizado em uma única fase, constituída de três provas: uma prova de
Redação com um total de 200 pontos brutos, uma prova de Conhecimentos Gerais de 40 questões de
proposição múltipla (A, B, C, D, E) com um total de 100 pontos brutos e uma prova Discursiva de 5
questões de História, com um total de 100 pontos brutos, para os cursos de Direito, Psicologia,
Marketing Bacharelado, Marketing Tecnólogo, Gestão de Recursos Humanos, Design de Moda e
Design de Interiores e uma prova discursiva de 5 questões de Matemática, com um total de 100
pontos brutos, para os cursos de Ciência da Computação, Administração, Ciências Contábeis,
Engenharias, Arquitetura e Urbanismo, Tecnologia da Informação, Construção de Edifícios, Jogos
Digitais, Logística e Gestão Financeira. As 40 questões de proposição múltipla serão de
Conhecimentos Gerais, avaliando as competências do candidato sobre atualidades e problemas do
cotidiano relativos aos conteúdos do Ensino Médio;
RESULTADO: Outubro/2018;
CLIQUE AQUI para acessar o site do concurso.

DAV ALDEOTA: 3486-9068/9057 – DAV CENTRO: 3464-7747/7811/7794 – DAV SOBRAL: (88) 3677-8016 - DAV SEIS BOCAS: 3064-2867

