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Prezado Candidato,
É com grande satisfação que recebemos sua inscrição para o Vestibular da Faculdade de Roseira (FARO) e lhe apresentamos o Manual
do Candidato que foi especialmente elaborado para você.
A FARO possui uma proposta inovadora: proporcionar ensino de qualidade, eficaz e dinâmico, capacitando o aluno para participar das
transformações exigidas pelo mercado, mantendo o investimento na formação humana adequada, com responsabilidade sócio ambiental e,
principalmente, o respeito e preservação dos recursos naturais.
Cientes de que vivemos numa era que exige tomada de decisões rápidas, assumimos perspectivas diferentes do setor acadêmico,
adotamos posturas inovadoras e transformadoras. Para tanto, contamos com uma equipe disposta a ser continuamente aprendiz.
Como em breve você poderá ser um dos nossos alunos, é importante que saiba que nosso compromisso é proporcionar-lhe formação
adequada para que você esteja preparado a enfrentar, com êxito, um mercado de trabalho acirrado e competitivo.
Nossos cursos disponibilizarão novas tecnologias, objetivando um ensino dinâmico, sem perder de vista a importância da reflexão,
bem como diversas atividades extracurriculares. Assim, você irá adquirir conhecimento de forma eficiente e produtiva.
Estamos conscientes de nosso compromisso com a contemporaneidade, meio ambiente e sociedade e aptos a acompanhar a
velocidade com que o conhecimento é gerado e disseminado, sem prescindir daquilo que nenhuma instituição de Ensino pode esquecer: a
qualidade na formação dos alunos e dos cidadãos.
Permaneceremos continuamente em contato com você, sem medir esforços para auxiliá-lo em suas buscas como ser humano e como
profissional, visando ao exercício de uma cidadania plena, num mundo cada vez mais globalizado.
Em nome de toda a comunidade acadêmica, dou-lhe boas-vindas à Faculdade de Roseira!

Dra. Alcinéa Guimarães de Castro
Diretora Acadêmica
FARO
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A FACULDADE DE ROSEIRA E A REGIÃO
Localizada em meio a uma Reserva Biológica da Mata Atlântica (reconhecida pela Organização das Nações
Unidas para Educação Ciência e Cultura - UNESCO, como de importância mundial para a conservação da
biodiversidade e a promoção do desenvolvimento sustentável), a FARO está rodeada por extensa vegetação nativa,
um local de extraordinária beleza que é utilizado para a realização de caminhadas ecológicas, possibilitando aos
visitantes e estudantes um inigualável contato com a natureza.

Por outro lado, identificada com as demandas do mercado, a Faculdade de Roseira se empenhará
na conquista de uma qualidade exemplar na área educacional, que será estabelecida a partir da avaliação
dos cenários possíveis para o desenvolvimento da sociedade, da produção do conhecimento, do ensino e
da aprendizagem. Nessa perspectiva, caberá, então, à comunidade acadêmica e aos gestores da instituição
tornar progressivamente concretos estes ideais, pelos meios de que se dispõem e dos que devem buscar,
considerando, para isto, o conteúdo deste documento. Colaboraremos para a busca do conhecimento,
num ambiente moderno, agradável e descontraído, para que, desde o inicio da vida acadêmica, você se integre à comunidade FARO.
Colocaremos, no mercado de trabalho, profissionais de qualidade, conscientes de seu papel diante do equilíbrio ambiental e
preparados para acompanhar a velocidade do conhecimento. Para tanto, a FARO não medirá esforços para cumprir essa meta: a qualificação
profissional diferenciada de seus alunos.

4

Manual do Candidato

NOSSOS CURSOS
Em tempos de consciência ambiental, nossos cursos superiores (bacharelado) foram criados como opções ao mercado de trabalho da
nossa região, para qualificar profissionais de elevada qualidade acadêmica e preocupados com a sustentabilidade.
Assim, o vestibulando poderá optar por um dos nossos cursos:

Engenharia
Ambiental e
Sanitária

Engenharia
Química
Engenharia
Mecânica
FACULDADE DE
ROSEIRA

Engenharia
Civil
Engenharia
Elétrica

Bacharelado em
Direito

Oferecendo excelência no ensino, a FARO formará profissionais com capacidade de aprender e de adaptar-se rapidamente ao
mercado de trabalho, mantendo-se, desta forma, sempre atualizados e seguros.
A qualidade do ensino será garantida por nosso quadro docente que mescla profissionais de formação acadêmica diferenciada
(especialistas, mestres, doutores e pós-doutores) com a experiência profissional não docente (diretores e gerentes de empresas públicas e
privadas, administradores de órgãos públicos).
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Para ajudá-lo na tarefa de se decidir por investir em carreiras promissoras e que tenham a ver com o seu perfil, traçamos abaixo as
principais características dos profissionais a serem formados em nossos cursos.
ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA
Os especialistas em consultoria de recursos humanos afirmam que o mercado de trabalho para profissões ligadas ao meio ambiente
está em alta. Conforme divulgado pela revista Exame, a Engenharia Ambiental e Sanitária figura dentre as profissões mais promissoras para
os próximos dez anos, com uma perspectiva de aumento de 54% no mercado de trabalho para este profissional. O curso de Engenharia
Ambiental habilitará profissionais preparados para o desenvolvimento sustentável de processos, capazes de encontrar soluções
ambientalmente corretas, tendo como maior desafio a integração homem/natureza.
Os salários dos profissionais formados variam, podendo atingir valores superiores a R$ 6.000,00, ao desempenharem cargos de
Gerência Ambiental.
Duração do curso: 5 anos.
ENGENHARIA CIVIL
O mercado de trabalho da Engenharia civil no Brasil atualmente necessita de profissional altamente qualificado, pois este setor é um
dos indicadores de crescimento ou retração da economia, como o Brasil encontra-se em crescimento econômico o setor está aquecido. É a
engenharia que projeta, gerencia e executa obras, sendo assim, devido a grande gama de áreas de atuação, o profissional com boa formação
tem espaço garantido no mercado de trabalho.
O profissional pode atuar na indústria, na prestação de serviços, em consultorias, nas empresas de desenvolvimento de projetos.
E dedicar-se à administração de recursos prediais, gerenciando a infraestrutura e a ocupação de edifícios.
Os salários dos profissionais formados variam, podendo atingir valores superiores a R$ 7.000,00 / mês.
Duração do curso: 5 anos.
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ENGENHARIA ELÉTRICA
A Engenharia Elétrica é uma das áreas da engenharia que vem se expandindo no mercado de trabalho. Com o aquecimento global
promovido pelas emissões de Gases de Efeito Estufa, principalmente devido a queima de combustíveis fósseis, surgem discussões para
obtenção de energia a partir de fontes renováveis e fontes alternativas de energia. O Brasil passou a se concentrar na busca de fontes
alternativas de energia, portanto este mercado torna-se promissor.
O engenheiro eletricista lida com a geração, a transmissão, o transporte e a distribuição da energia elétrica, planejando,
supervisionando e executando projetos nas áreas de eletrotécnica, relacionadas à potência de energia.
Os salários dos profissionais formados variam, podendo atingir valores superiores a R$ 8.000,00 / mês.
Duração do curso: 5 anos.

ENGENHARIA QUÍMICA
A Engenharia Química sempre foi e será de grande ajuda para o homem nesta busca por novos horizontes. O desenvolvimento de novas
técnicas propiciará oportunidades para se revisar processos antes considerados inviáveis. Na medida em que se pode ampliar econômica e
tecnicamente o intervalo das variáveis de processo, tecnologias inovadoras podem substituir processos convencionais com maior economia e
produtividade e, o mais importante, com menor poluição.
São os desafios a serem vencidos pelo Engenheiro Químico das próximas gerações, originando a necessidade de um novo profissional,
um novo engenheiro, cujo perfil o qualifique para atuar de forma abrangente no mercado de trabalho.
Os salários dos profissionais formados variam, podendo atingir valores superiores a R$ 8.000,00 / mês.
Duração do curso: 5 anos.
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ENGENHARIA MECÂNICA
O mercado de trabalho para o engenheiro mecânico, no Brasil e no mundo, como das demais engenharias, encontra-se em expansão.
Devido principalmente a grande gama de áreas de atuação. Assim, o profissional com boa formação tem espaço garantido para desenvolver
sua carreira.
A indústria é o setor que mais emprega engenheiros mecânicos. No entanto, prestadoras de serviços, consultorias, empresas de
desenvolvimento de projetos e construção mecânica representam também um nicho interessante para este profissional. Assim, esse
engenheiro poderá atuar como profissional liberal ou como funcionário em indústrias, em toda e qualquer atividade ligada a máquinas.
Os salários dos profissionais formados variam, podendo atingir valores superiores a R$ 9.000,00 / mês.
Duração do curso: 5 anos.

BACHARELADO EM DIREITO
O profissional bacharel em direito tem a qualificação para atuar nas mais diversas áreas do direito e carreiras jurídicas, podendo
investir em campos emergentes do mercado de trabalho jurídico ou atuar no mercado de trabalho tradicional do ramo jurídico aliada às
tendências do futuro do trabalho, que é promissor àqueles que estão aptos às adaptações às mudanças, ao trabalho em equipe, a estabelecer
boas relações interpessoais, a criar soluções jurídicas inovadoras em uma realidade dinâmica.
Os salários dos profissionais formados variam, podendo atingir valores superiores a R$ 12.000,00 / mês
Duração do curso: 5 anos.
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VESTIBULAR 2021 - PASSO A PASSO
Prezado Candidato,
Este Manual contém informações que podem auxiliá-lo no preenchimento do Requerimento de Inscrição e em todas as etapas do
vestibular para ingresso no primeiro semestre de 2021. Siga as instruções e leia atentamente o Edital do Concurso. Caso necessite de
esclarecimentos, consulte www.faroroseira.edu.br ou ligue (12) 3646-2071, 3646-2441, ou envie e-mail para vestibular@faroroseira.edu.br .

As inscrições
A inscrição para a prova do Processo Seletivo de 2021 (Vagas Remanescentes) deverá ser feita mediante o preenchimento do formulário pelo

candidato, responsável legal ou procurador via site, no período 06 a 16 de abril de 2021.
Preencher corretamente todos os campos do Requerimento de inscrição virtual, disponível na página da internet www.faroroseira.edu.br

Após leitura cuidadosa do edital e instruções deste manual, defina a vaga pela qual concorrerá. Preencha cuidadosamente a ficha de
inscrição e, após preenchimento integral, verifique cuidadosamente os dados que forneceu. Somente após leitura criteriosa, finalize a
inscrição na tecla “Finalizar Inscrição”.
O Processo Seletivo de 2021 – Vestibular FARO é isento de taxa de inscrição.
Quem pode se inscrever?
As vagas estão sendo oferecidas para quem possui certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente, ou possuirá tal
certificado no prazo estipulado para a matrícula no primeiro semestre de 2021.
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Atenção: O endereço mencionado será utilizado para toda correspondência emitida pela Comissão do Processo Seletivo. Caso
necessite alterar, após efetivação da inscrição, entre em contato através dos telefones (12) 3646-2071, (12) 3646-2441 ou pelo e-mail
vestibular@faroroseira.edu.br.
Preencha cuidadosamente o nome da rua onde reside, número da residência, campo complemento, indique o número do
apartamento, se for o caso, ou fundos no caso de residência de fundos. Digite o nome de seu bairro, cidade e CEP. Se não souber o CEP de sua
rua, consulte www.correios.com.br/cep

LEIA COM ATENÇÃO
Leia o edital, pois é importante conhecer todas as normas que regem o Processo Seletivo. Escolha seu curso com cuidado. Pense bem
se de fato você aceita vaga em outro curso. Nossa recomendação é que você se candidate a vagas que realmente deseja.
Atenção: o primeiro critério de classificação será sua primeira opção, de modo que você só conseguirá classificação em sua segunda
ou terceira opção de curso, se não houver candidatos aprovados em número suficiente, em primeira opção, para preencher as vagas. No
campo OPÇÕES DE CURSOS, você deve indicar os nomes e turnos dos cursos para os quais você pretende concorrer. Selecione curso e turno,
clicando na caixa correspondente. Veja os exemplos a seguir:
EXEMPLO: Se sua primeira opção é cursar Engenharia Química (diurno), em segunda opção Engenharia Química (noturno), e em
terceira opção Engenharia Ambiental e sanitária (Noturno), deverá clicar:
OPÇÕES DE CURSOS
1ª Opção
Engenharia Química - Diurno
2ª Opção
Engenharia Química - Noturno
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Este é o último passo. Após preenchimento das opções, releia atentamente todos os campos que preencheu, verifique se não há erros
em seu Requerimento de Inscrição, corrija-os, se necessário.

As provas
A prova (Redação) será agendada pelo candidato, no período de 06/04/ a 16/04/2021, após contato da FARO. A prova será realizada online ou
agendada na FARO, no qual o candidato receberá um link, no e-mail cadastrado no ato da inscrição, no site da FARO: www.faroroseira.edu.br.
Tabela 2 – Endereço da Faculdade de Roseira e Horário de Agendamento da Prova
Local

Período de Agendamento e Horário da Prova

E-mail/telefone/endereço
vestibular@faroroseira.edu.br

FACULDADE DE
ROSEIRA

Período do agendamento: 06/04 a 16/04/2021
Online ou agendada na FARO

Tel. 12 36462071
12 36462441
Rodovia Presidente Dutra, km 77 Roseira Velha, Roseira, SP.

As provas terão duração de 4 horas.

Do Critério de Aprovação e de Classificação:
À prova (REDAÇÃO) será atribuída nota de 0 (zero) a 10 (dez), sendo denominada NOTA NO PROCESSO SELETIVO (NPS).
Para o candidato que optar pelo uso do resultado obtido no ENEM, conforme disposto no presente edital, será utilizada a nota do
ENEM (NE) para fins classificatórios.
Os candidatos aprovados serão classificados em ordem crescente de suas NPS.
A divulgação do resultado do processo seletivo ocorrerá via e-mail de inscrição do candidato, até 24 horas após a realização da prova do
vestibular. A divulgação será feita pela FARO.
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Orientações gerais para a realização das provas
1.
2.
3.
4.

Evite ansiedade desnecessária para realizar as provas;
Realize as provas com calma, o tempo é suficiente!
O candidato deverá preencher corretamente os dados no ato da inscrição do processo seletivo, incluindo o e-mail correto;
A prova (redação) terá duração de 4 (quatro) horas e terminará, impreterivelmente, no horário fixado.

O candidato que necessitar de comprovante de realização da prova poderá solicitá-lo via e-mail: vestibular@faroroseira.edu.br

CLASSIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA A MATRÍCULA
Aprovação e Classificação
Será aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 1 (um) na prova (redação).
Os candidatos aprovados serão classificados pela NOTA FINAL (NF), em ordem decrescente.
Havendo empate, ou seja, NOTA FINAL igual, prevalecerá o candidato com mais idade.

Efetivação das Matrículas
Local de Matrícula: Secretaria Acadêmica da Faculdade de Roseira-Rodovia Presidente Dutra, km 77, Roseira Velha, Roseira/SP.
Datas e Horários: Os candidatos classificados serão convocados para matrículas quando aprovados e classificados em curso. O Quadro a
seguir indica as datas de divulgação dos resultados e da matrícula.
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Data da divulgação do Resultado

Datas da Matrícula

E-mail/telefone/endereço da

FARO
Tel. 12 36462071

Do dia 07 a 18/04/2021

07 a 18/04/2021
Das 9 h as 17 h (2ª a 6ª feira)

12 36462441
Rodovia Presidente Dutra, km
77 Roseira Velha, Roseira, SP.

Documentos exigidos para Matrícula:
O candidato convocado (ou seu representante legal) deverá se apresentar, na Secretaria Acadêmica da FARO, munido de:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Requerimento de matrícula (fornecido pela Faculdade);
Comprovante de recolhimento do pagamento da primeira parcela da semestralidade;
Certidão de nascimento (solteiro) ou casamento (2 vias);
Duas fotos 3X4 recentes e iguais;
Certificado de Conclusão de estudos de Ensino Médio ou equivalente (2vias);
Histórico Escolar de Ensino Médio ou equivalente (2 vias);
Cédula de Identidade (2 vias);
CPF (1 via);
Comprovante de endereço (1via).

NOTAS: As cópias dos documentos acima citados, se acompanhadas do original, não precisam estar autenticadas. Os candidatos que
concluírem o Ensino Médio através de curso supletivo, na forma da lei, deverão apresentar certificado definitivo de conclusão do curso, não
sendo aceito atestado de eliminação de matérias. Após o período de inscrição, será feita reclassificação para as vagas das inscrições não
confirmadas, segundo a pontuação dos candidatos em ordem decrescente e utilizando os mesmos critérios de desempate e de acordo com o
cronograma apresentado anteriormente.
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INFORMAÇÕES GERAIS
As mensalidades dos cursos mantidos pela Faculdade são regidas pelas normas internas da entidade mantenedora e pela legislação
pertinente e estão disponíveis para consulta no site do vestibular.
Não haverá revisão de provas. O Processo Seletivo reger-se-á pela Legislação vigente, pelo Regimento da Faculdade e pelas
disposições aplicáveis.
As informações contidas neste manual se complementam com as constantes do Edital publicado das vagas remanescentes.
Conforme definido no Edital, os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Vestibular de 2021.
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