**FACULDADESINTEGRADASDAUNIÃOEDUCACIONALDOPLANALTOCENTRAL – FACIPLAC
EDITALNº6,de08de junhode2017.
ODiretor
GeraldasFaculdadesIntegradasdaUniãoEducacionaldoPlanaltoCentral–FACIPLAC,
com
fundamento na Lei nº 9.394, de 20/12/1996,na Portaria Normativa MEC nº40, de 12/12/2007e no
Regimento Geral da FACIPLAC,torna público o VESTIBULAR OU PROCESSO SELETIVO de candidatos às
vagas oferecidas para admissão no curso abaixo indicado.
1. DOPROCESSOSELETIVO
OProcessoSeletivotemporobjetivoaseleçãoeclassificaçãodecandidatosaopreenchimento
das
vagasoferecidaspelaFACIPLAC,válidoapenas
paraingressodealunosnosegundosemestre
letivodoanode2017.
2. DOCURSO – VAGAS, TURNO, PERÍODO MÍNIMO DE INTEGRALIZAÇÃO E LOCAL
Vagas
Duração
Curso
Turno
LocaldeFuncionamento 1
2
3
do
curso
Alunos
Turmas
Pedagogia (Licenciatura)

120

1
1

Matutino
Noturno

4 anos Gama, Brasília, DF

2.1. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOS CURSOS
CURSO

Pedagogia

HABILITAÇÃO

ATO DE AUTORIZAÇÃO

ATO DE RENOVAÇÃO DE
RECONHECIMENTO

Licenciatura

Portaria nº 483, de 30/05/2017.
Publicada
no
DOU
104,1º/06/2017.

_

1

As atividades de Estágio Curricular Supervisionado, quando previstas no Projeto Pedagógico do Curso, poderão ser
realizadas em instituições conveniadas, dentro ou fora do Distrito Federal, conforme condições estabelecidas na “Lei do
Estágio” - Lei Nº 11.788 de 25/09/2008. Detalhes sobre a matriz curricular de cada curso podem ser vistos no site da
FACIPLAC pelo endereço http://www.faciplac.edu.br/academico
2
Os ingressantes poderão cursar disciplinas em turmas avançadas, quando for necessário o alinhamento de número mínimo
de alunos para formação das turmas.
3
O oferecimento da turma e do turno indicado depende de quantitativo mínimo de confirmação de matrículas.

3. DA DISPENSA DO VESTIBULAR OU PROCESSO SELETIVO
3.1. Ficam dispensados do processo seletivo, para as vagas indicadas, os candidatos:Portadores de
diploma de Curso Superior, reconhecido pelo MEC, que deverão apresentar a documentação
necessária para o aproveitamento de estudos no ato da matrícula. A matrícula deverá ser feita
mediante a apresentação do diploma do Ensino Superior devidamente registrado, do histórico
escolar e dos planos de ensino para fins de aproveitamento de estudos, e dos documentos de
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matrícula exigidos no subitem 16.1 deste edital, que deverão ser apresentados na CAD – Central de
Atendimento ao Discente;
a) O candidato que realizou a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a partir do ano de
2010, caso tenha obtido, no exame, aproveitamento igual ou superior a 20% da nota em cada
uma das provas, incluindo a nota de Redação. A matrícula deverá ser feita mediante a
apresentação do boletim de desempenho do ENEM, que pode ser obtido no site do MEC, e dos
documentos de matrícula exigidos no subitem 16.1 deste edital, que deverão ser apresentados
na CAD – Central de Atendimento ao Discente.
3.2 Até 20% (vinte por cento) das vagas disponíveis serão reservadas para os candidatos indicados no
subitem 3.1 deste Edital, desde que remanescentes do processo seletivo e classificatório instaurado
por este Edital no período destinado a matrícula, comparecerem munidos dos documentos e
efetuarão o pagamento dos valores indicados para reserva de vaga.
3.3 O percentual indicado no subitem anterior poderá sofrer modificações caso o número de
interessados ultrapasse as vagas destinadas para matrícula, podendo ser ampliado na hipótese de
disponibilidade de vagas.
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1. PERÍODO:Das 8h do dia 09 dejunho de 2017 até as 23h59m do dia12de junhode 2017,
realizadas exclusivamente pelainternet,nosistema de inscrições disponível no endereço eletrônico
http://www.faciplac.edu.br/pedagogia.
4.2. DADOS PARA INSCRIÇÃO VIAINTERNET
a) Para realizar a inscrição o candidato deverá preencher os seguintes dados: nome completo (sem
abreviaturas); data de nascimento; e-mail; endereço completo com o CEP; telefones (fixo e
celular com indicativo de DDD); número do documento de identidade, órgão expedidor, unidade
da Federação (UF) do órgão expedidor; e demais informações exigidas pelo Portal de Inscrições;
b) A inscrição somente será efetivada se todos os dados solicitados forem preenchidos correta e
completamente, com todas as informações requeridas no sistema de inscrições.
c) Ao finalizar a inscrição na internet, o sistema irá gerar um boleto com valor isento (R$ 0,00).
d) No dia da prova, serão considerados documentos de identidade: a carteira ou cédula de
identidade expedida pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pelo Ministério das
Relações Exteriores ou pelas Polícias Militares; Passaportebrasileiro; Carteira Nacional de
Habilitação (com foto); além das carteiras expedidas por Órgãos e Conselhos que, por lei federal,
valham como identidade; carteira de trabalho (CTPS);não serão aceitas cópias autenticadas de
documentos de identificação;
e) Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de aplicação das provas,
documento de identidade original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá ser apresentado
documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30
(trinta) dias, ocasião em que será submetido à identificação especial, que compreenderá coleta
de dados, de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio;
f) Quando houver fundada suspeita acerca da identidade do candidato, é facultado a FACIPLAC
realizar procedimentos adicionais de identificação;
g) No dia da prova, não serão aceitos como documentos de identidade: certidão de nascimento;
CPF; título eleitoral; Carteira Nacional de Habilitação (sem foto); carteira de estudante; carteira
funcional sem valor de identidade; documentos fora do prazo de validade; bem como
documentos ilegíveis, não identificáveis ou danificados;
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h) As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira responsabilidade do candidato ou de
seu representante legal e, para produzir os efeitos a que se destinam, deverão ser feitas de
acordo com as normas contidas no presente Edital;
i) Ao se inscrever, o candidato declara estar ciente e de acordo com as normas do presente Edital.
4.3. TAXA DE INSCRIÇÃO
A taxa de inscrição para o processo seletivo é isenta de pagamento, mas o candidato se compromete
a doar 1(um) quilo de alimento não perecível, no dia da prova, colaborando com a campanha de
alimentos. Os alimentos arrecadados serão destinados a instituição beneficente.
5. DADATA,HORÁRIOELOCAl DE PROVAS
5.1. As provas serão realizadas no dia 13 de junhode 2017 (terça-feira), das 19h30 às21h30 e serão
aplicadas no local abaixo descrito:

Faculdades Integradas da União Educacional do Planalto Central – FACIPLAC
– SIGA Área Especial para Indústria nº 2, Setor Leste, Gama, Brasília, DF

BRASÍLIA - DF

6. DAPROVA
A prova será composta de 1 (uma) PROVA DE REDAÇÃO e 1 (uma) PROVA OBJETIVA, comuns a todos
os candidatos.
6.1. PROVASOBJETIVAS
Aprovaobjetivaserácomposta de20(vinte) questões, demúltiplaescolha,com5(cinco)alternativas
emcadaquestão,
paraescolhade1(uma)únicarespostacorreta,epontuaçãototalvariandoentreomínimode0,00(zero)pont
oeomáximode 20,00(vinte)pontos,de acordocomonúmerode questõeseos pesosdefinidosnosubitem
9.1deste Edital eoconteúdoprogramáticodefinidono AnexoI, podendo ser realizada por meio
eletrônico em local especialmente destinado pela FACIPLAC para esse fim.
6.2. PROVADEREDAÇÃO
ARedaçãoconstará deumtextodissertativo-argumentativo, com mínimo de 8 (oito) e máximo de 20
(vinte)
linhas,
referentea
umtemaproposto
e
serárealizadanomesmodia,turnoedentrodosprazosdeduraçãoprevistosparaa realização do processo
seletivo. A correção obedecerá aos critérios de avaliação acordo com o subitem 9.2 deste Edital.
7. INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO DAS PROVAS
7.1. OCANDIDATODEVERÁPORTAR:
a) Canetaesferográficadetintapreta,fabricadacommaterialtransparente;
b) Documento oficial de identidade comfotoconformeoscritériosdescritos,neste Edital.
Ocandidatoficasujeitoàidentificaçãobiométrica,
filmagem
ou
fotográficonodiadasprovas,noatodamatrículaouno
iníciodosemestre,enodecorrerdocurso,acritériodaInstituição.

registro
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7.2. Nodiaderealizaçãodasprovas,o organizador podesubmeteroscandidatosaosistemadedetecção
demetalnassalas,
corredoresebanheiros,
afimdeimpedirapráticadefraudeedeverificarseocandidato está portandomaterialnãopermitido.
7.3. Nãoserápermitidaaentradadecandidatos,noambientedeprovas,portandoarmas.Ocandidatoque
estiverarmado
por
dever
de
ofício,
deveráserencaminhadoàCoordenaçãodoProcessoSeletivo,antesdoiníciodasprovas,para
oacautelamento daarma.
7.4. Oo r g a n i z a d o r disponibilizaráenvelopesplásticosparaacondicionamentoindividualdospertence
s,tais como: carteira de bolso;telefones celulares desligado e sem bateria;máquinas
calculadoras;
agendas
eletrônicasousimilares;smartphones;tablets;iPod;gravadores;pendrive;mp3playerousimilar;qualq
uer
receptoroutransmissordedadosemensagens;bip;notebook;palmtop;walkman;máquinafotográfic
a;
controle
dealarmedecarro(etc.);bemcomo,relógio
dequalquer
espécie;óculosescuros;protetorauricularouquaisqueracessóriosdechapelaria;taiscomochapéu;bo
né;gorro(etc.)eaindalápis;lapiseira/grafite;marca-textoe (ou)borracha.
7.5. Ocandidato,quandoabordadopelosfiscaisoupelaorganização,prestaráasinformaçõesnecessárias,
especialmentequantoàsituaçãoque mereçamesclarecimentos.
7.6. Durante a realização das provas poderá ocorrer filmagem e outras formas de registro e
identificação dos presentes na sala de prova.
8. DA REDAÇÃO
A redação deverá obedecer aos seguintes critérios:
a) Sermanuscrita,emletralegível,comcanetaesferográficadetintapreta,fabricadacommaterialtranspa
rente,nãosendopermitidaainterferênciae(ou)aparticipaçãodeoutras
pessoas,salvoemcasodecandidatocomdeficiência,seadeficiênciaimpossibilitararedaçãopeloprópri
o
candidato,edecandidatoquesolicitouatendimentoespecial.
Nessecaso,ocandidatoseráacompanhadopor
umfiscaldevidamentetreinado,paraoqualdeveráditarotexto,especificandooralmenteagrafia
daspalavrase ossinaisgráficosde pontuação;
b) Afolhadetextodefinitivodaredaçãonãopoderáserassinada,rubricadanemconterpalavraoumarca
queaidentifique.Assim,adetecçãodequalquermarcaidentificadoranoespaçodestinadoàtranscrição
do texto definitivo acarretaráaanulaçãoda prova do candidato;
c) Afolhadetexto definitivo será oúnico documento válido paraa avaliaçãoda redação.
d) Afolhapararascunho,contidanocadernodeprovas,édepreenchimentofacultativo;
e) Aredaçãoconsistiránaelaboraçãodetextodissertativoargumentativo,comextensãomínimade8 (oito)linhase máxima de 20 (vinte)linhas, combase
emtema formulado pela banca examinadora, primando pela clareza, precisão,consistênciae
concisão;
f) Ocandidatoreceberánotazeronaredaçãoemcasosdefugaaotema,dehavertextocomquantidade
inferiora8(oito) linhas, de nãohavertextoou de identificação emlocal indevido;
g) Serádesclassificadoe
estará
eliminado
do
processoseletivo
o
candidato
que
fizermenosde8(oito)linhas;
h) Serádesconsideradatodae qualquerfração queultrapassaro máximo de 20(vinte) linhas.
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i)

O candidato poderá realizar a redação utilizando computador disponibilizado para esse fim pela
FACIPLAC.

9. DAAVALIAÇÃOE CORREÇÃODASPROVAS
9.1. PROVAS OBJETIVAS
AsprovasobjetivasterãoquestõesdeLínguaPortuguesa,ConhecimentosGerais(Geografia,HistóriaeAtuali
dades), distribuídasconforme quadro abaixo:
Disciplina

Questões

Pontuaçãopor questão

Totalde pontos

LínguaPortuguesa
ConhecimentosGerais
Total

12
8
20

1
1
-

12
8
20

9.2. DOS CRITÉRIOSDEAVALIAÇÃO DA REDAÇÃO
a)
b)
c)

Serãocorrigidastodasasprovasderedaçãodoscandidatos;
Emnenhumahipótese,a folhadaredaçãoserásubstituída;
Seráatribuído,acadacandidato,umvalordoResultadodaRedação(RR),empontos,variandode0
(zero) a20(vinte);
d) Seráreprovado,
naprovaderedação,eeliminadodoprocessodeseleçãonãofigurando
com
nenhuma classificação, ocandidato que obtiverpontuação iguala0(zero)ponto;
e) Para fins de correção, aprovaderedação seráavaliadaepontuadaporespecialistas,
demodoaaferira
clareza
de
linguagem,domíniodaexpressãoescritaecapacidadededesenvolvimentodotema,deacordocomos
critériosdecorreção descritos no quadro que se segue:
Critérios
1. NormaCulta:
Organização
sintática
(mecanismosdearticulaçãofrasal:subordinação,coordenação;
paralelismossintáticoesemântico;concordâncianominaleverbal;regênciano
minale verbal).
Aspectosgráficos(pontuação;ortografia;empregodemaiúsculas;acentuaçãog
ráfica).
2. Tema/Texto: Adequaçãoao tema (pertinênciaquantoaotemaproposto).
Adequaçãoà proposta(pertinênciaquantoao gêneroproposto).
Organizaçãotextual(paragrafação;periodização).
3. Argumentação:
Especificaçãodotema,conhecimentodoassunto,seleçãodeideiasdistribuídasd
eforma lógica,concatenadase semfragmentação.
Apresentação
deinformações,fatoseopiniõespertinentesaotema,com
articulaçãoe
consistênciaderaciocínio,semcontradição,estabelecendoumdiálogocontemp
orâneo.

Pontuação

4

4

4
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Critérios
4. Coesão/Coerência:
Coesãotextual(retomadapronominal;substituiçãolexical;elipses;empregode
anafóricos.Empregodearticuladores/conjunções;empregodetemposemodos
verbais;empregode
processoslexicais:sinonímia,antonímia,hiperonímia,hiponímia).Coerênciaar
gumentativa(seleçãoeordenaçãodeargumentos;relaçõesdeimplicaçãooude
adequaçãoentrepremissaseasconclusõesquedelassetiramouentreafirmaçõe
seas consequênciasquedelas decorrem).
5. ElaboraçãoCrítica: Elaboraçãodepropostadeintervençãorelacionadaao
temaabordado.Pertinênciadosargumentosselecionadosfundamentadosemi
nformaçõesdeapoio, estabelecendorelaçõeslógicas,que
visemaproporvaloreseconceitos

Pontuação

4

4

10. DACLASSIFICAÇÃOEAPROVAÇÃODOCANDIDATO
10.1. Considerar-se-á classificado o candidato que obtiver o maior número de pontos na soma das
provas, inclusive na redação, e aprovado aquele incluído até o limitedas vagas oferecidas no
curso.
10.2. A nota final dos candidatos será igual à soma da nota da prova objetiva mais a nota da prova
deRedação e, com isso, o candidato poderá atingir a nota máxima de 40 (quarenta pontos).
11. DO DESEMPATENACLASSIFICAÇÃO
No caso de igualdade de pontuação na classificação final, dar-se-á preferência sucessivamente ao
candidato que:
a)
b)
c)
d)

Tenhaobtidomaiornúmerodepontosna provadeRedação;
Tenhaobtidomaiornúmerodepontosna provadeLínguaPortuguesa;
Tenhaobtidomaiornúmerodepontosna provadeConhecimentos Gerais;
Aplicandotodosessescritérios,emesmoassimpersistindooempate,teráprioridadeocandidatode
maior idade(art.27 da Lein°10.741, de1°/10/2003).

12. DAELIMINAÇÃODO CANDIDATONOPROCESSOSELETIVO
12.1. TerásuasprovasanuladaseseráautomaticamenteeliminadodoProcessoSeletivoocandidatoque
durantea suarealização:
a) Nãocomparecerao
localdeprovamunido
deseusdocumentos,dentrodohorário
preestabelecidonoedital;
b) Usar ou tentar usar meios fraudulentos para sua realização;
c) Forsurpreendidoemcomunicaçãocomoutrocandidato,verbalmente,porescrito,ouporquaisquer
outrosmeios,bemassimcomterceirosdentroouforado localda prova;
d) Apresentar
atitudededesrespeitojuntoaosCoordenadoresdoProcessoSeletivoeFiscais,
ou
porcomportamento inadequado,durantequalquerfasedo ProcessoSeletivo;
e) Independentementedamatrícula
jáefetuada,seráeliminadoocandidatoque
comprovadamentehouverrealizadooProcessoSeletivousandodocumentosouinformaçõesfalsasouq
uaisqueroutros meiosilícitos;
f) Não permitir a coleta de sua assinatura nos relatórios diversos;
g) Nãopermitira coletadeidentificaçãobiométricanodiada prova;
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h) Forsurpreendidoportandoouusandocarteiradebolsoeaparelhoseletrônicos,taiscomo:telefones
celularesdesligadoscomousembateria;máquinascalculadoras;agendaseletrônicasousimilares,smar
tphones;tablets;iPod;gravadores;pendrive;mp3playerousimilar;qualquerreceptorou
transmissordedadosemensagens;bip;notebook;palmtop;walkman;máquinafotográfica;controlede
alarmedecarro(etc.);bemcomo;relógiodequalquerespécie;óculosescuros;
protetorauricularou
quaisqueracessóriosdechapelaria;taiscomochapéu;boné,gorro(etc.),eaindalápis;lapiseira/grafite,
marcatextoe(ou)borracha,ouqualqueroutroequipamentodetelecomunicação,oudedispositivoscapazes,p
orqualquer meio,dearmazenare(ou) transmitirdados,sonsou imagens;
i) Obtivernota iguala0(zero) pontosemredação;
j) Afastar-sedasala,aqualquertempo,semo acompanhamentode fiscal;
k) Ausentar-sedasala,aqualquertempo,portandoocartão derespostaouafolhadetexto definitivo;
l) For surpreendido portandoqualquer recipiente ou embalagem, tais como: garrafa de água; suco;
refrigerante e embalagem de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolates, balas etc.), que
não seja fabricado com material transparente.
13. ATENDIMENTOESPECIAL NODIA DAPROVA
13.1. O
candidatoquenecessitardeatendimentoespecial,paraa
realizaçãodaprova,deverá
indicaressa
opçãonoformulárioeletrônicodeinscriçãoeencaminhar,viaemail,paracra@faciplac.edu.bratéodia1 2 dej u n h o de2017,n o
requerimentoindicandoosrecursosespeciaisnecessárioselaudomédicoquejustifiqueoatendimento
especialsolicitado,seforocaso.Apósesseperíodo,asolicitação seráindeferida, salvo nos casosde
forçamaior.
13.2. O
laudomédico
referidonesteeditalvalerásomenteparaesteprocessoseletivoenão
serádevolvido, bem assim,não seráfornecidacópia do laudo.
13.3. Acandidata que tivernecessidade de amamentar, durante a realização daprova, deverá
levarum
acompanhante,queficaráemsalareservadaparaessafinalidadeequeseráresponsávelpelaguardadacr
iança. Acandidata quenãolevaracompanhantenãofará a prova.
13.4. O
candidatoquefizerusodeaparelhoauditivo,pororientaçãomédica,deverásolicitarpermissãopara uso
doreferido aparelho, por meio do requerimento indicado no subitem 13.1 deste item,
observando que o pedido será enviado para a FACIPLAC no prazo consignado no mesmo subitem
13.1
13.5. Todasassolicitaçõesdeatendimentoespecialserãoacolhidassegundooscritériosdeviabilidadeed
e razoabilidade.
14. DASINFORMAÇÕESE DOS ESCLARECIMENTOS
Nodiaderealizaçãodasprovas,nãoserãofornecidos,
porqualquermembrodaequipedeaplicação
dessase(ou)pelas
pessoas
da
organização
e
terceiros
presentes,informações
referentesaoseuconteúdoe(ou)aoscritériosde avaliaçãoede classificação.
15. DO RESULTADO
15.1. O resultado será divulgado a partir do dia13dejunhode2017, por meio de relação
dosclassificados dentrodolimitedevagas,pelainternet,nositewww.faciplac.edu.br.
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16. DA MATRÍCULA
Amatrículadoscandidatos
aprovadosnoProcessoSeletivoserárealizadanoBloco“A”,
Térreo,das
Faculdades Integradas da União Educacional do Planalto Central – FACIPLAC – SIGA Área Especial
para Indústria nº 2, Setor Leste, Gama, Brasília, DF, a partir do dia 19até o dia 22 de junho de 2017,
no horário de 9h às 21h.
16.1.

DOSDOCUMENTOS PARA EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA

No ato da matrícula, o candidato deverá apresentar o original e 2 (duas) cópias autenticadas dos
documentos abaixo relacionados. No caso de cópias autenticadas em cartório, fica dispensado
apresentação dos originais. As fotocópias dos documentos devem ser legíveis e em folha de papel
tamanho A4.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Certificadoou diplomadeconclusãodoensinomédioouequivalente;
Históricoescolardoensinomédioou equivalente;
Certidãodenascimentooucertidãodecasamento;
Carteiradeidentidade;
Título eleitoral;
Certificadodeserviçomilitar, para candidatosdosexomasculino;
Comprovantedo CPF;
ComprovantederesidênciacontendoonúmerodoCEP(contadeágua,luzoutelefonefixo);
3(três)fotos3 x 4 atuaise iguais.

16.2. OrequerimentodematrículaeoContratodePrestaçãodeServiçosEducacionaisserãopreenchidos
e impressosnolocaldamatrícula;
16.3. Amatrículadocandidatomenorde18(dezoito)anosdeveráserfeitapelospais,enaausência
destes,porpessoanomeadapormeiodeprocuraçãopública;
16.4. Amatrículadocandidatomaiorde18(dezoito)anosquenãocomprovarindependênciaeconômicofinanceirasóserádeferidacomaassinaturadospaise,naausênciadestes,comaassinaturadeumavalista
nomeado pelospais medianteprocuraçãopública;
16.5. Não serão deferidos pedidos de trancamento de matrículas no primeiro período do Curso
(2017/2);
16.6. Para deferimento de trancamento de matrícula do segundo período em diante, será
necessário o pagamento de, no mínimo, 03 (três) mensalidades;
16.7. Em caso de abandono do curso, sem que o aluno solicite na Central de Atendimento ao
Discente, o cancelamento da matricula, o aluno pagará toda a semestralidade devidamente
corrigida.
16.8. A efetivação da matrícula obriga o aluno a respeitar todos os ditames do Regimento Geral da
FACIPLAC, além de toda a normativa interna, bem como toda a legislação educacional vigente ao
País.
17. DAEQUIVALÊNCIADECURSO
Ocandidatoquehouverrealizadocursoequivalenteaoensinomédio,noBrasilounoexterior,
deverá
apresentar,noatodamatrícula,odocumentocomprobatório daequivalência,expedidopeloConselhode
Educaçãocompetente,históricoescolare
certificadoexpedidopeloestabelecimentodeensinono
exterior.
18. DAEXCEPCIONALIDADEPOSITIVA
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Poderá
seradmitidaamatrículacomdispensadaprovadeconclusãodoensinomédioou
equivalente,
quandosetratardealunosuperdotadoque,emdataanterioràinscriçãonoProcessoSeletivo,
tenhaobtidodeclaraçãodeexcepcionalidadepositiva,mediantedecisãodoConselhodeEducaçãocompe
tente, observando a legislação aplicável ao caso.
19. DAPERDADAVAGA
PerderáodireitoàclassificaçãoobtidanoProcessoSeletivo, bem assim a vaga,ocandidatoque, não
comparecerna data destinada à matrícula descrito no item 16 deste Edital ou deixar de apresentar os
documentos previstos no subitem 16.1 desde Edital.
20. DAVALIDADE
OpresenteProcessoSeletivotemvalidadesomenteparaosegundosemestreletivode2017.
21. DOINÍCIODASAULAS
Oinício dasaulasestáprevisto para o dia 31 de julho de 2017.
22. DASDISPOSIÇÕESGERAIS
22.1. AFACIPLACdivulgará,senecessário
for,normascomplementaresàsestabelecidasnopresenteEdital,semprenos
endereçoseletrônicoswww.faciplac.edu.br.
22.2. AsinstruçõescontidasnacapadoCadernodeProvaseno
normasque complementarãoo presenteEdital.

Cartão

deResposta

constituem

22.3. AefetivaçãodainscriçãonoProcessoSeletivoimplicaoconhecimentoeaaceitação
dasdisposiçõesdesteEdital.
Esteeditalentraemvigornadatadesuapublicação,revogadasasdisposiçõesemcontrário.
Gama-DF,08dejunhode2017.

Prof.Dr. Eder Alonso Castro
DiretorGeraldaFACIPLAC
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ANEXOI– CONTEÚDOPROGRAMÁTICO
REDAÇÃO
Serãooferecidasaocandidatoduaspropostasderedação.Eledeveráescolherapenasumadelase
desenvolverumtextodotipodissertativoargumentativo,conformeasinstruçõesqueseencontramnaorientaçãodada a cadatema. Ostemas
serãodefinidosporumenunciadoeumacoletâneadetextos.
Seráavaliadaacapacidadedocandidatodeselecionarosmelhoreselementose(ou)argumentos,no
sentidodedefenderumpontodevistaapartirdasituaçãoproblemaproposta.Aspectosdalínguaescrita,danormacultaedacoesãoeda
coerênciatextualtambémserãoobjetosdeavaliação.
Aprovaderedaçãodocandidatoseráanuladaseomesmonãoobedecer
àsinstruçõesdadasparacada temae(ou)àsorientaçõesconstantesdacapa destaprova. Ocandidato,
emhipótesealguma, poderáse identificar.
LÍNGUA PORTUGUESA
AprovadeLínguaPortuguesa
organizaseapartirdetextosliteráriosenãoliteráriosquepermitamexplorar a línguaemdiferentescontextos.
Leituraecompreensãodetexto:tema;estruturadotextoedosparágrafos;ideiasprincipaisesecund
árias;relaçõesentreideias;ideiacentral;tiposdetextos;intertextualidade.
Pontuação
eortografia:empregodossinaisdepontuação;valorrelativodossinais;sistemaortográfico vigente.
Fonética:sonsecomunicação;letrasefonemas.
Comunicaçãoelinguagem:línguaoralelíngua escrita;linguagemverbalenãoverbal;elementosda
comunicação;funçõesda linguagem;níveisdelinguagem.
Vocabulárioecontexto:
denotaçãoeconotação;polissemiaehomonímia;sinonímiaeparonímia;campos
léxicosesemânticos,desviosdelinguagem:ambiguidade;estrangeirismos,clichês,falácias;frasefeita,lugarcomum.
Modalidadesdediscurso:discursodiretoeindiretoe
suatransformação;discursodescritivo,narrativoe dissertativo.
Recursosestilísticos:gênerosliterários;figurasdelinguagem;paráfrase;paródia;recursospoéticos
;metrificação,plurissignificaçãodalinguagem.
Morfossintaxe:flexõeseempregodasclassesgramaticais;vozesverbaisesuaconversão;frase,oraç
ão,
período;paralelismosemânticoegramatical;processossintáticos
decoordenaçãoesubordinação;emprego
deconjunçõesepronomes;colocaçãodepalavraseoraçõesnoperíodo;relaçõessintáticas: concordâncias,
regências,colocação;transformaçãodeoraçõesdesenvolvidasemreduzidasevice-versa;emprego
do
acento indicativodecrase.
CONHECIMENTOS GERAIS
Observação:naprovadeConhecimentosGerais,além
dosconteúdos
relacionados,serãoabordadasquestões sobretemasatuais, divulgadospelaimprensafaladaeescrita.
Diversidade
cultural,
conflitose
vida
emsociedade:culturamateriale
imaterial;patrimônioediversidade
culturalnoBrasil.AConquistadaAmérica.ConflitosentreeuropeuseindígenasnaAméricacolonial.
A
escravidão
eformasde
resistência
indígenaeafricananaAmérica.Históriaculturaldospovosafricanos.Aluta dosnegrosno Brasile o negrona
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formação da sociedade brasileira. História dospovos indígenase a formação socioculturalbrasileira.
Movimentosculturaisno mundo ocidentale seus impactosna vida política esocial.
Formasdeorganizaçãosocial,
movimentos
sociais,pensamentopolíticoe
açãodoEstado:cidadania
e
democracianaAntiguidade;EstadoedireitosdocidadãoapartirdaIdadeModerna;democraciadireta,indire
ta erepresentativa.Revoluçõessociais e políticasnaEuropa Moderna.Formaçãoterritorialbrasileira;as
regiões brasileiras;políticasdereordenamento territorial. As lutaspela conquista da independência
política
dascolônias
daAmérica.Grupossociaisem
conflitonoBrasilimperialeaconstruçãodanação.Odesenvolvimentodo pensamento liberalnasociedade
capitalistae
seuscríticosnos
séculos
XIXe
XX.Políticasdecolonização,
migração,
imigraçãoeemigraçãono
Brasilnosséculos
XIXeXX.
Aatuaçãodosgrupossociaiseosgrandes
processosrevolucionáriosdoséculoXX:Revolução Bolchevique,Revolução Chinesa,RevoluçãoCubana.
Geopolíticaeconflitosentreosséculos
XIXeXX:Imperialismo,aocupaçãodaÁsiaedaÁfrica,asGuerras
MundiaiseaGuerraFria.OssistemastotalitáriosnaEuropadoséculoXX:nazifascista,franquismo,
salazarismo e stalinismo. Ditaduraspolíticasna América Latina:Estado Novo no Brasile ditadurasna
América.
Conflitospolítico-culturaispós-GuerraFria,reorganizaçãopolíticainternacional
eosorganismosmultilaterais
nosséculosXXe
XXI.Aluta
pelaconquistadedireitospelos
cidadãos:direitoscivis,humanos,políticose
sociais.Direitossociaisnasconstituiçõesbrasileiras.Políticasafirmativas.Vida
urbana:redes
ehierarquianas cidades, pobreza e segregação espacial.
Característicase
transformaçõesdasestruturasprodutivas:diferentes
formasde
organizaçãodaprodução:
escravismoantigo,feudalismo,capitalismo,socialismoesuasdiferentesexperiências.Economia
agroexportadorabrasileira:complexoaçucareiro;a mineraçãonoperíodocolonial;aeconomiacafeeira;a
borrachanaAmazônia.RevoluçãoIndustrial:criaçãodosistemadefábricana Europaetransformaçõesno
processo deprodução. Formaçãodoespaço urbano-industrial. Transformaçõesnaestruturaprodutivano
século
XX:ofordismo,otoyotismo,asnovastécnicasdeproduçãoeseusimpactos.
Aindustrializaçãobrasileira,a
urbanizaçãoeastransformaçõessociaisetrabalhistas.Aglobalizaçãoeasnovastecnologiasde
telecomunicação esuasconsequências econômicas,políticas esociais. Produção etransformaçãodos
espaços
agrários.Modernizaçãodaagriculturaeestruturasagráriastradicionais.Oagronegócio,aagriculturafamilia
r, osassalariadosdo campo e as lutassociaisno campo. Arelaçãocampo-cidade.
Osdomíniosnaturaisearelaçãodoserhumanocomoambiente:relaçãohomemnatureza,aapropriação
dosrecursosnaturaispelassociedadesao
longodo
tempo.Impactoambientaldasatividadeseconômicasno
Brasil.Recursosmineraiseenergéticos:exploraçãoeimpactos.Recursoshídricos;baciashidrográficaseseus
aproveitamentos.Asquestõesambientaiscontemporâneas:mudançaclimática,ilhasdecalor,efeitoestufa
, chuvaácida,adestruiçãodacamadadeozônio.Anovaordem ambientalinternacional;políticasterritoriais
ambientais;usoe conservaçãodos recursosnaturais,unidades deconservação, corredores ecológicos,
zoneamentoecológicoeeconômico.Origemeevoluçãodoconceitodesustentabilidade.Estrutura interna
da terra.Estruturasdo soloe dorelevo;agentesinternose externosmodeladores dorelevo.Situação
geralda
atmosferaeclassificaçãoclimática.Ascaracterísticasclimáticasdoterritóriobrasileiro.Osgrandesdomínios
da vegetação no Brasile nomundo.
Representaçãoespacial:projeçõescartográficas;
leiturademapas
temáticos,
físicosepolíticos;tecnologias modernasaplicadasà cartografia.
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