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1.

ABERTURA

O Diretor Acadêmico da Faculdade CEPEP, no uso de suas atribuições e
com base no disposto no Art. 32, § 3°, da Portaria Normativa MEC nº 40,
de 12 de dezembro de 2007, torna público que estarão abertas,no periodo
de 01/10/2016 a 30/01/2017, as inscrições para o processo seletivo 2017.1
de admissão aos Cursos Superiores de Tecnologia em Eletrotécnica
Industrial, Mecatrônica Industrial e Manutenção Industrial.
2.

VALIDADE

O concurso vestibular anunciado neste edital terá validade para a
admissão no primeiro semestre do período letivo de 2017 dentro do limite
de vagas para cada curso, fixado no item 3 deste edital.
3.

VAGAS

O Concurso Vestibular 2017.1 ofertará 300 (trezentas) vagas, sendo 50
(cinquenta vagas por turma) para matrícula no período letivo de 2017.1,
distribuídas entre Cursos Superiores de Tecnologia em Eletrotécnica
Industrial, Mecatrônica Industrial e Manutenção Industrial, que funcionarão
na sede estabelecida, na Rua General Sampaio, n° 1746/1754, bairro
Centro, na cidade de Fortaleza, capital do estado do Ceará.

CURSOS

PORTARIA DE
AUTORIZAÇÃO

TURNO

Tecnologia em Eletrotécnica Industrial

CNE/CES N° 130, de Noite
02/05/2016

Tecnologia em Mecatrônica Industrial

CNE/CES N° 130, de Noite
02/05/2016
CNE/CES N° 130, de Noite
02/05/2016

Tecnologia em Manutenção Industrial
TOTAL

VAGA

100
100
100
300
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4. FORMAS DE INGRESSO
O Processo Seletivo 2017.1 será realizado por meio das modalidades abaixo:
a) Prova Tradicional
b) Prova Agendada
c) Prova do ENEM (média aritmética entre as provas de conhecimentos
específicos e a prova de redação).
5. INSCRIÇÕES
5.1 As inscrições para o processo seletivo da Faculdade CEPEP estarão
abertas no período de 01/10/2016 a 30/01/2017. Para se inscrever, o
candidato deverá ter concluído o ensino médio (ou equivalente). As inscrições
podem ser feitas pelo site www.cepep.com.br.
5.2 Ao preencher a Ficha de Inscrição, o candidato deverá escolher o curso que
pretende cursar e, no caso de processo seletivo agendado ou tradicional deve
imprimir o boleto bancário relativo à taxa de inscrição e efetuar o pagamento em
qualquer agência bancária. Para ingressantes por meio da obtenção do resultado
na prova do ENEM, não há cobrança de taxa.
5.3 No caso de processo seletivo agendado ou tradicional, a inscrição somente será
validada após a confirmação do pagamento.
5.4 Não há taxa de inscrição ao processo seletivo na forma agendada ou
tradicional.
5.5. No caso de seleção pela nota da prova do ENEM, o candidato deverá informar
no momento da inscrição pelo site os valores das notas obtidas na prova
objetiva e na prova de redação realizadas naquele exame. A inscrição será
confirmada no ato da matrícula, por meio da apresentação do comprovante das
notas obtidas, que pode ser obtido pelo acesso do candidato ao Sistema de
Seleção Unificada.
5.6. A nota mínima necessária para aprovação, utilizando-se o resultado da prova
do ENEM, é 300 (trezentos) pontos na média geral da prova objetiva e 300
(trezentos) pontos na nota da prova de redação.
5.7 Ao preencher e enviar a Ficha de Inscrição, o candidato estará
aceitando as normas e condições para o processo seletivo 2017.1 constantes do
presente Edital.
5.8 O candidato ficará obrigado a comprovar, no ato da matrícula, a
conclusão do Ensino Médio, caso não a comprove, perde direito à matrícula,
em virtude do disposto no inciso II do Artigo 44 da Lei N° 9.394, de 20 de
dezembro de 1996 (LDB).
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6. PROVA – Para modalidade de ingresso em Provas Tradicionais ou
Agendadas
6.1 Será realizada uma prova de Redação e o candidato terá duas horas para
concluí-la. A nota mínima para aprovação é 3,0 (três), atendendo ao que
determina a Portaria Ministerial nº 391, parágrafo 2°, de 07/02/2002.
6.2 A prova tradicional terá duração de 02 (duas) horas e ocorrerá conforme
calendário abaixo:
•
•

30/10/2016 - a partir das 9h.
15/01/2017 - a partir das 9h.

6.2 O local para realização da prova é na Rua General Sampaio, n°
1746/1754, bairro Centro, na cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceará.
Horário de Fortaleza-CE.
Atenção: O candidato deverá chegar ao local da prova com trinta minutos de
antecedência e dirigir-se à sala de prova. No dia de realização da prova,
deverá apresentar documento de identidade com foto.
7. RESULTADO e MATRÍCULA
7.1 O resultado do processo seletivo será divulgado em até 5 (cinco) dias
úteis por meio do site institucional ou afixado em lista no setor de matrícula da
Faculdade.
7.2 A matrícula poderá ser efetuada logo após a divulgação do resultado, no
endereço: Rua General Sampaio, n° 1746/1754, bairro Centro, FortalezaCeará.
7.3 Documentos para matrícula:
a)

2 (duas) fotocópias da Certidão de Nascimento ou Casamento;

b)

1 (uma) fotocópia do CPF;

c)

1 (uma) fotocópia do Título de Eleitor;

d)

1 (uma) fotocópia do Certificado de Reservista (sexo masculino);

e)

1 (uma) fotocópia do Comprovante de Residência;

f)

2 (duas) fotocópias da Carteira de Identidade;

g)

2 (duas) fotocópias do Certificado de Conclusão do Ensino Médio;

h)

2 (duas) fotocópias do Histórico Escolar do Ensino Médio;

i)

2 (duas) fotos 3x4 (recente) originais;
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j)
Contrato de prestação de serviço fornecido pela Instituição,
devidamente preenchido e assinado pelo responsável ou pelo aluno, com no
mínimo 18 anos completos;
k)
Comprovação da nota obtida no ENEM, para os ingressantes por esta
modalidade;
I)
Comprovante
semestralidade.

de

pagamento

referente

à

primeira

parcela

da

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 Não haverá revisão de prova e nem segunda chamada.
8.2 A critério da Faculdade CEPEP, não serão oferecidas turmas cujo número
de aprovados e matriculados seja inferior a 50 (cinquenta) alunos. Neste caso,
o candidato poderá optar por outro curso, quando houver vaga disponível.
8.3 Os cursos ofertados neste edital serão ministrados em regime de
matrícula semestral.
8.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Direção da Faculdade CEPEP.

Fortaleza, 03 de Outubro de 2016.
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