
manual do candidato

Faculdade
Cruz Azul



1 - inscrições
 As inscrições para o Processo Seletivo da Faculdade Cruz Azul estão 

abertas de acordo com o programa contido neste manual.

 Os cursos ofertados são: Administração (160 vagas, com 04 turmas de 

40 alunos) e Ciências Contábeis (160 vagas, com 04 turmas de 40 alunos), no 

período noturno.  

Período: vestibular - A consultar no edital. 

  

	 O	candidato	pode	preencher	a	ficha	de	inscrição	no	site	

www.educamaisead.com.br; pessoalmente, das 13h às 21h, na Av. Dr. Luís 

Carlos, nº 1.000, Bairro Penha, São Paulo Capital ou por telefone pelo 

número 3019-3001. Será cobrada taxa de inscrição no valor de R$ 50,00 

(cinquenta reais).

Das provas: Na data presente no edital.

2 - DEMAIS INFORMAÇÕES

 A admissão nos cursos de graduação oferecidos pela Instituição far-

se-á após processo seletivo destinado a avaliar a formação recebida pelos 

candidatos	 e	 a	 classificá-los	 dentro	 do	 limite	 de	 vagas	 autorizadas	 pelo	

Ministério da Educação.

 As inscrições para o processo seletivo serão publicadas em edital, 

do qual constarão os cursos oferecidos e as respectivas vagas, prazos e 

documentação exigida para inscrição.



	 O	processo	seletivo	será	idêntico	para	os	dois	cursos	e	unificados	em	

sua realização, abrangerá conhecimentos comuns à escolaridade do ensino 

médio, a serem avaliados em provas escritas.

 A Coordenação de Educação poderá decidir pela admissão de alunos 

de acordo com os resultados por eles obtidos no Exame Nacional de Ensino 

Médio – ENEM, obedecendo os seguintes critérios: Os candidatos que 

realizaram o ENEM nos últimos dois anos e obtiveram resultado igual ou 

superior a 30 pontos na parte objetiva e 40 pontos na Redação, poderão, 

após realizarem a inscrição no processo seletivo, optar pela dispensa da 

prova escrita utilizando o resultado do ENEM. Para tanto, deverão apresentar 

a cópia do Boletim Individual de notas.

	 A	 classificação	 será	 feita	 pela	 ordem	 decrescente	 dos	 resultados	

obtidos, sendo excluídos os candidatos que não obtiverem os níveis mínimos 

estabelecidos pelo Coordenador de Educação.

	 A	classificação	obtida	será	válida	para	a	matrícula	no	período	letivo	para	

o qual estará sendo realizado o processo seletivo, tornando-se nulos seus 

efeitos	se	o	candidato	classificado	deixar	de	requerê-la	ou,	em	o	fazendo,	não	

apresentar	a	documentação	regimental	completa	dentro	dos	prazos	fixados.

 Na hipótese de sobrarem vagas, será realizado um novo processo 

seletivo, receber transferência de alunos de outra instituição, ou aceitar 

candidatos portadores de diploma de graduação.

recomendaÇÕES

1. Chegar ao local da prova com antecedência de meia hora, pois não será 
permitida a entrada do candidato com atraso;

2. Comparecer ao local do exame com o documento original de identidade 

(RG) e o comprovante de inscrição;

3.	Fazer	as	inscrições	dentro	do	prazo	especificado	no	Edital;



4. O candidato que não comparecer ao local para realização da prova estará 

automaticamente	desclassificado;

5.	 O	 candidato	 classificado	 deverá	 oficializar	 a	 matricula	 para	 o	 ingresso	 à	
Faculdade obedecendo ao prazo do cronograma deste Manual;

6. Comprovar, até a época da matrícula, a conclusão do ensino médio. Se não 

comprovar dentro do prazo, o aluno fará a matrícula condicional podendo ser 

anulada sem direito à reclamação ou a recurso;

7. As inscrições, para a prova agendada, poderão ser feitas presencialmente, das 

13h as 21h, de acordo com o cronograma, na Secretaria da Unidade Penha.

Prova de Redação: Dissertação;
Prova de Língua Portuguesa: com questões objetivas de múltipla escolha;
Prova de Matemática com questões objetivas de múltipla escolha;
Prova de conhecimentos gerais com questões objetivas de múltipla escolha.

Composição das provas:

Local: Rua  Dr Luís Carlos, 1000 – Penha
Duração da prova: mínima de 01 hora e máxima de 03 horas; 



Composição das notas de cada prova:
 A prova será constituída por uma redação (valendo 4 pontos) e 60 

questões objetivas multidisciplinares, versando os conteúdos de disciplinas 

do ensino médio (Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais e 

Atualidades – num total de 6 pontos).

3 - programa

Língua Portuguesa – Comunicação e Expressão
Grafar corretamente as palavras; construção de frases; compreensão, análise 
e síntese de textos; sistema ortográfico vigente; classificação e formação das 
palavras; composição, flexão e derivação; a oração e o período; regência 
nominal e verbal; sintaxe das classes de palavras; significado das palavras; 
sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos; pontuação.

MATEMática
Conjuntos numéricos; polinômios; equações algébricas; análise 
combinatória; probabilidades; matrizes determinantes e sistemas lineares; 
geometria analítica; funções; derivadas; trigonometria; geometria plana; 
geometria espacial.

História
Civilizações da antiguidade; mundo medieval; mundo moderno; mundo 
contemporâneo; o descobrimento do Brasil e a expansão europeia no 
início dos tempos modernos; o sistema colonial; o Brasil Império; o Brasil 
República; formação social; organização do Estado Nacional; a sociedade 
contemporânea; a cultura brasileira.



geografia
O espaço mundial - Desigualdades socioespaciais das atividades 
econômicas, população, centros de poder e conflitos atuais; o espaço 
brasileiro - a distribuição territorial das atividades econômicas, população 
e participação do Brasil no contexto internacional; o planeta Terra – os 
climas, os ecossistemas, o relevo e o papel da água; a questão ambiental; 
representação do espaço geográfico – cartografia.

4 - da matrícula

5 - documentação

Histórico escolar do ensino médio ou equivalente;
Certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente;
Certidão de nascimento ou de casamento;
Cédula de identidade;
Título de eleitor;
Prova de quitação do serviço militar;
Comprovante do pagamento de inscrição;
Pagamento da matrícula;
2 fotos 3x4 recentes;
CPF – Cadastro de Pessoa Física do aluno ou do pai, quando o aluno for menor 
de 21 anos;
Requerimento de matrícula, acompanhado do contrato de prestação de serviços 
educacionais, devidamente assinado pelo aluno (ou pelo responsável).

	 As	matrículas	dos	candidatos	classificados	e	convocados	serão	feitas	

na Secretaria da Faculdade.



Parágrafo Único: para aproveitamento de estudo, no caso de diplomado em outro 
curso de graduação, será exigida a apresentação do diploma, devidamente registrado. 

Obs.: da devolução dos valores pagos a título de matrícula: com base no 
Parecer n.º 7.210/78 do antigo Conselho Federal de Educação, que  
a desistência, deve o Estabelecimento devolver ao aluno 80% da quantia 
paga, sendo-lhe facultado reter 20% para ressarcir-se do prejuízo causado, 
de vez que o processamento da matrícula foi serviço efetivamente prestado, 
envolvendo despesas de ordem administrativa, representadas, no mínimo, 
pela análise da documentação do candidato e, ainda, pelo cadastramento, 
expedição de formulários  diários de classe), pagamentos do ISS etc. 
Para que o aluno esteja amparado, a desistência deverá ocorrer antes do 
início letivo regular, ou seja, até uma semana antes do início das aulas.

As aulas teóricas e práticas serão formadas por 40 alunos. Em aulas de laboratório 

poderá haver a subdivisão da turma, se necessário.

Os cursos oferecidos são compostos por 08 (oito) períodos letivos semestrais.

O início das aulas está previsto para a data informada no edital.

6 - número de alunos por turma

Parágrafo Único: A Faculdade  reserva-se no direito de não colocar o 
curso em funcionamento, caso o número de matriculados não atinja 40 
(quarenta) alunos. Outras informações pelo telefone: 11 2638-3708/  
2638-3710 /  2174-2350 ou pelo site www.faculdadeeducamais.com.br.


