APRESENTAÇÃO
Caro candidato,
agradecemos por considerar a Faculdade ESUDA como opção de realizar seu
sonho escolhendo o curso que o fará profissionalmente realizado. Assim,
esperamos poder contar com você entre os aprovados em nosso processo
seletivo.
A missão dessa instituição de ensino superior é educar e preparar pessoas
motivadas que se tornem líderes e profissionais de sucesso em suas respectivas
áreas de atuação, com sólidos princípios éticos, contribuindo para a plena
formação cidadã e para o desenvolvimento social e econômico da região.
Esteja certo de que priorizamos pela valorização tanto dos nossos cursos de
graduação, como dos de pós-graduação, pois nossa visão é a busca permanente
pela excelência na formação de cidadãos e profissionais, com conhecimentos e
princípios éticos que certamente correspondem às suas expectativas.
Há mais de quarenta anos, desde quando realizamos o nosso primeiro vestibular,
a ESUDA vem aprimorando constantemente a maneira como seleciona os futuros
integrantes de seu corpo discente. Por isso, acreditamos que o prestígio da
Faculdade ESUDA é assegurado por alunos altamente qualificados, que buscam
desenvolver seu pensamento crítico e são capazes de contribuir com abordagens
inovadoras e criativas nos diferentes campos do saber, desenvolvendo suas
habilidades pautadas em princípios éticos e com responsabilidade social.
Nas páginas seguintes deste Manual, você encontrará desde informações
referentes às inscrições, programas de apoio, perfis dos cursos oferecidos e os
atos legais de renovação de reconhecimento, até os programas de Língua
Portuguesa e Matemática, além de outras valiosas informações.
Esperamos que, como futuro aluno, você possa colaborar para que a Faculdade
ESUDA continue se destacando como uma Instituição de Ensino Superior de
qualidade e excelência.
BOA SORTE!

PERFIL DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO
Para melhor orientá-lo na escolha da sua profissão, apresentamos uma descrição resumida
dos cursos de graduação oferecidos pela Faculdade ESUDA.

Administração (Bacharelado)
O curso de Administração da Faculdade de Ciências Humanas ESUDA, um dos mais
tradicionais de Pernambuco, possui uma estrutura curricular moderna com disciplinas totalmente
sintonizadas com as demandas do mercado local.
A formação do aluno ESUDA é baseada num Projeto Pedagógico atual, focado nas
demandas das empresas, notadamente nas que constituem os polos de vocação de comércio,
indústria e serviços que estão contribuindo com o crescimento do Estado.
O futuro administrador Aluno ESUDA recebe orientação de um corpo docente altamente
qualificado, com experiência em diversos setores de atividades nas áreas de marketing, planejamento,
finanças, recursos humanos, logística e sistemas de informações.
O Administrador ESUDA pode atuar tanto no âmbito da administração privada quanto no
contexto da administração pública, intervindo nas áreas estratégica, tática e operacional, contribuindo
para gerar resultados mais eficazes e sustentáveis nas organizações.
Devido a uma estrutura física constituída por instalações modernas, ao Aluno ESUDA,
durante todo o curso, são oferecidos laboratórios e salas com recursos, no âmbito da tecnologia da
informação aplicada, para a consolidação do conhecimento do Administrador ESUDA nas Ciências da
Administração.

Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado)
O curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Ciências Humanas ESUDA possui uma
estrutura curricular que visa formar um profissional inteiramente voltado para o mercado de trabalho.
O aluno ESUDA é orientado por um corpo docente especializado e experiente que desenvolve,
especifica e coordena projetos de arquitetura e de urbanismo, com o objetivo de atender às
demandas de um indivíduo ou da sociedade, seja para um cliente público ou privado. Este curso
dispõe de uma completa infraestrutura com instalações modernas, recursos informatizados de
multimídia e de softwares, um laboratório “vivo” de tecnologia aplicada à arquitetura, além do único
laboratório de acústica do Norte-Nordeste. Com uma formação baseada em um projeto acadêmico
pedagógico multidisciplinar atualizado, nosso aluno aprende a traduzir os desejos e as necessidades
de seu cliente em soluções arquitetônicas criativas e avançadas através da aplicação de tecnologia,
ciência e arte.

Ciências Contábeis (Bacharelado)
O curso de Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências Humanas ESUDA foi planejado e
implantado a partir da identificação das necessidades sociais que indicam as características exigidas
no perfil do profissional dessa área no contexto atual, considerando a realidade regional. Seu Projeto
Pedagógico baseia-se na concepção de que o contador exerce um importante papel social, na medida
em que é o profissional responsável pela prestação de contas à sociedade e também pela
estruturação, organização e operacionalização dos sistemas de informações contábeis das entidades
nas quais atua.
O aluno ESUDA assumirá o papel de agente transformador de seu ambiente profissional,
sendo capaz de propor e provocar mudanças nas organizações, a partir de um sólido domínio em
controladoria e contabilidade gerencial. Será um profissional preparado para desenvolver a
contabilidade segundo as normas internacionais, atento sempre às novas tecnologias da informação.
Estará apto também a trabalhar com habilidade e eficiência em sistemas de processamento de dados
por meio dos modernos recursos tecnológicos disponíveis no mercado.

Ciências Econômicas (Bacharelado)
O curso de Economia da Faculdade de Ciências Humanas ESUDA tem como objetivo
qualificar profissionais no âmbito do PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO e das FINANÇAS para o
desempenho com autoconfiança de atividades econômicas em qualquer tipo de organização.
O aluno ESUDA será um economista capacitado a participar das grandes questões locais,
nacionais e globais, com autonomia intelectual e tendo o ser humano como centro das preocupações,
influindo no mercado, colaborando com a construção de soluções.
O curso propõe ao economista uma formação que guiada por um corpo docente com larga
experiência no mercado, com sólida formação técnica, humanista e ética, com conteúdos
fundamentais para o exercício das atividades dentro das empresas, organizações ou governo.
O curso introduz uma inovação pedagógica, pois adota um sistema que foca um “ambiente
de aprendizagem”, no qual o aluno ESUDA pode ser ativo e buscar a aprendizagem vivenciando
problemas e situações, pesquisando através de uma estrutura física com instalações modernas,
laboratórios e recursos tecnológicos que contribuem para a formação do Economista ESUDA.

Psicologia (Bacharelado e Licenciatura)
O curso de graduação em Psicologia da Faculdade de Ciências Humanas ESUDA contempla
disciplinas teórico-práticas que visam contribuir para a formação de profissionais comprometidos com
a realidade social, a ética e a cidadania. O curso possibilita o desenvolvimento de competências e

habilidades que preparam o aluno para intervir nos grupos, nas organizações, instituições e
comunidades. Dispõe de uma completa infraestrutura, de recursos informatizados, de corpo docente
especializado, de uma clínica e, inclusive, do exclusivo Projeto Incubadora que permite ao psicólogo
recém-formado articular entre a aquisição do conhecimento e a prática profissional.

Design de interiores (Tecnológico)
A Graduação Tecnológica em Design de Interiores da ESUDA, autorizada pelo MEC conforme
Portaria nº 242, de 30 de março de 2017, prepara o futuro profissional para trabalhar em empresas
de design e decoração, construtoras, galerias de arte, ou mesmo autonomamente. Esse profissional
elabora projetos de interiores, equacionando fatores estéticos, simbólicos, ergonômicos e técnicos,
considerando também questões socioeconômicas e culturais.
A pesquisa de tendências de comportamento, cores, formas, texturas e acabamentos, a
representação gráfica em plantas baixas, cortes e perspectivas, a projeção de ocupação, mobiliário e
fluxos do espaço proposto, inclusive jardins, além da análise de viabilidade e funcionalidade do
projeto são algumas das atividades desse profissional.

Gestão comercial (Tecnológico)
A Graduação Tecnológica em Gestão Comercial da ESUDA, autorizada pelo MEC conforme
Portaria nº 242, de 30 de março de 2017, é um curso superior voltado para o desenvolvimento de
competências profissionais específicas e a rápida aplicação no mercado de trabalho.
O tecnólogo em Gestão Comercial poderá atuar como gestor nas áreas de comércio e
serviços nos segmentos de varejo e atacado. Poderá também ser responsável pelo planejamento
econômico, financeiro e tributário das empresas, com o objetivo de criar e manter o relacionamento
com os clientes. Terá como atribuição, ainda, oferecer e controlar padrões de qualidade e trabalhar no
fluxo de informações gerenciais e comerciais, para gerar benefícios aos clientes e à empresa.

Serviço social (Bacharelado)
O curso de Serviço Social da ESUDA, autorizado pelo MEC conforme Portaria nº 242, de 30
de março de 2017, prepara profissionais habilitados a elaborar e executar programas e projetos,
assessorar na gestão e prestação de serviços sociais na perspectiva da garantia de direitos sociais,
desenvolvendo suas atividades em órgãos de administração pública, empresas privadas, fundações,
cooperativas e organizações do terceiro setor.
O assistente social atua nas áreas de saúde, previdência, assistência social, educação,
habitação, meio ambiente, saneamento, entre outras. Além disso, realiza atividades de planejamento,
gestão, consultoria e assessoria técnica, assessoria a movimentos sociais e direção de entidades
político-representativas da categoria profissional.

Redes de computadores (Tecnológico)
A Graduação Tecnológica em Redes de Computadores da ESUDA, autorizada pelo MEC
conforme Portaria n.º 1254, de 7 de dezembro de 2017, prepara você , nosso aluno, para o mercado
que atualmente precisa de profissionais que conheçam os detalhes e novidades da conectividade das
redes computacionais, diagnosticando e solucionando problemas relacionados à configuração de
serviços de rede e de infraestrutura de comunicação de dados, pois a computação permeia
praticamente todas as atividades humanas, incluindo trabalho, lazer, saúde, educação e comunicação,
cabendo aos profissionais da área a responsabilidade de estruturar e garantir a comunicação segura
nas redes de computadores.

ATO LEGAL DE RECONHECIMENTO
ATO LEGAL DE RECONHECIMENTO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA ESUDA
Administração
RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO – PORTARIA Nº 113 - DOU de 27 de junho de 2012
Arquitetura e Urbanismo
RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO PORTARIA Nº 793 - DOU de 15 de dezembro 2016
Ciências Contábeis
RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO PORTARIA Nº 109 - DOU de 25 de junho de 2010
Ciências Econômicas
RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO PORTARIA Nº 125 - DOU de 19 de julho de 2012
Psicologia
RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO PORTARIA N° 520 de 15 de outubro de 2013
Design de interiores (tecnológico)
AUTORIZAÇÃO PORTARIA Nº 242 - DOU de 25 de junho de 2017
Gestão comercial (tecnológico)
AUTORIZAÇÃO PORTARIA Nº 242 - DOU de 25 de junho de 2017
Serviço social (bacharelado)
AUTORIZAÇÃO PORTARIA Nº 242 - DOU de 25 de junho de 2017
Redes de Computadores (tecnológico)
AUTORIZAÇÃO PORTARIA Nº 1254, de 7 de setembro de 2017

PROCESSOS SELETIVOS
O processo seletivo é o mecanismo de acesso aos cursos de graduação da ESUDA, e está
baseado no princípio de igualdade de acesso, em sintonia com o artigo 26, § 1º da Declaração
Universal dos Direitos Humanos. A admissão à Educação Superior da ESUDA é baseada no mérito
mostrado por aqueles que buscam o acesso à educação, independentemente de idade, etnia, sexo,
idioma, religião ou considerações culturais e sociais, e tampouco incapacidades físicas.

Formas de ingresso
1. Concurso Vestibular
O Concurso Vestibular é um processo seletivo de ingresso na ESUDA para cursos de
graduação em que é avaliado o domínio do candidato sobre conteúdos e competências pertinentes ao
Ensino Médio.
Todo candidato que tenha concluído o ensino médio ou equivalente, ou que esteja em
processo de conclusão até o início das atividades letivas, pode participar da seleção. Para mais
informações entre no site www.esuda.com.br e leia o Manual do Candidato.
2. Notas do ENEM
Poderão concorrer às vagas para os cursos de graduação da Faculdade de Ciências
Humanas ESUDA, sem prestar vestibular, os candidatos que desejam aproveitar os resultados do
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Para concorrer a essas vagas, o candidato deverá ter obtido
nota igual ou superior a 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos.
Para o ingresso com as notas do ENEM, são reservados 20% (vinte por cento) das vagas
oferecidas para cada curso, devendo o candidato comparecer à Secretária Acadêmica, com original do
boletim com as notas do ENEM, sendo este isento do pagamento da taxa de inscrição do vestibular.
3. Transferência Externa
A Transferência Externa é indicada para alunos regularmente matriculados, ou com
matrícula trancada em outra IES, cujo curso seja devidamente autorizado ou reconhecido pelo MEC.
Tais alunos podem solicitar Transferência Externa em um processo que está condicionado à existência
de vagas no curso pretendido. Caso o número de candidatos seja superior ao número de vagas, o
candidato será submetido a um processo seletivo específico.
4. Portador de Diploma
Candidatos portadores de diploma de curso superior reconhecido pelo MEC podem solicitar
Reaproveitamento de Curso. Essa é uma forma de ingresso em que o candidato portador de diploma
de nível superior devidamente reconhecido solicita isenção do vestibular para ocupar uma vaga nos
cursos da ESUDA. Este processo está condicionado à existência de vaga no curso pretendido. Caso o
número de vagas seja inferior ao número de candidatos, será realizado um processo seletivo
específico.
5. ESUDA para o melhor saber
Nunca é tarde demais para se estudar, e é acreditando nisso que a ESUDA oferece o
Programa ESUDA PARA O MELHOR SABER. Candidatos acima dos quarenta anos de idade participam
deste processo seletivo sem necessariamente participar do Processo Vestibular. Para tal, o candidato
necessita inscrever-se presencialmente na ESUDA e seguir o processo seletivo exclusivo dessa
modalidade.
6. Reintegração
Aqueles que já são alunos da ESUDA, após perderem seu vínculo com a instituição por
trancarem o curso por quatro semestres consecutivos ou não, podem reintegrar-se à Instituição
através do Processo Seletivo de Reintegração.

VESTIBULAR
PROVAS – REALIZAÇÃO
Provas
A prova de língua portuguesa será composta por uma redação e questões objetivas e a de
matemática apenas por questões objetivas.
Os candidatos que necessitarem de atendimento especializado nos dias das provas deverão
requerer, por escrito, no ato da inscrição, indicando os recursos especiais de que necessitarão.
Na impossibilidade do comparecimento do candidato, por motivo de acidente, doença
infectocontagiosa ou pós-parto, o representante legal (procurador) deve comparecer à Secretaria
Acadêmica da Faculdade, até 1 (um) dia útil antes da data do início das provas, munido do
documento que comprove a impossibilidade do comparecimento, expedido pelo órgão ou pelo
profissional competente, comprovante de quitação da taxa de inscrição, RG e comprovante de
residência do candidato, bem como RG e comprovante de residência do seu representante legal
(procurador), para que seja autorizada pela Comissão de Vestibular a realização das provas em
domicílio, ficando a cargo do candidato o transporte de ida e volta dos fiscais da Faculdade ao local
domiciliar.
Os candidatos não poderão portar quaisquer aparelhos eletrônicos, tais como telefones
celulares, bip, walkman e calculadora, sob pena de caracterizar-se tentativa de fraude, o que
ocasionará sua desclassificação.

Realização
Os candidatos deverão comparecer ao local das provas 15 (quinze) minutos antes do início
das mesmas, munidos do RG, comprovante de quitação da taxa de inscrição e caneta esferográfica de
tinta azul ou preta. Não será permitida a revisão de prova do concurso vestibular.

CLASSIFICAÇÃO E REMANEJAMENTO
Classificação
A classificação dos candidatos aprovados far-se-á, rigorosamente, em ordem decrescente
dos resultados obtidos, conforme o curso e turno escolhidos, até o limite de vagas fixadas para cada
um dos referidos cursos.
Havendo empate na pontuação, o desempate far-se-á com a maior nota em Língua
Portuguesa; permanecendo o empate, a maior nota em Matemática, e se o mesmo perdurar, será
adotado o critério da maior idade. Esse critério é adotado para cada uma das opções dos cursos
oferecidos.
O candidato que obtiver nota 0 (zero) na redação ou em qualquer disciplina, assim como o
faltoso, estará automaticamente reprovado no Processo Seletivo.

Remanejamento
A classificação da segunda opção dos candidatos far-se-á para preenchimento de vagas
remanescentes, após preenchimento com candidatos aprovados na primeira opção.
Quando o total de vagas fixadas para um determinado curso não for preenchido nas
convocações citadas, serão chamados os candidatos inscritos em segunda opção que obtiverem o
maior número de pontos no resultado final.
Será remanejado, automaticamente, para a segunda opção, quando a turma/turno do
candidato classificado e matriculado na primeira opção não atingir um mínimo de 30 (trinta) alunos.

FORMAS DE PAGAMENTO
A presente instituição de ensino adota a forma de pagamento da mensalidade por crédito.
Sendo assim, o valor da mensalidade corresponderá ao número de créditos correspondentes às
disciplinas para as quais se matriculou o aluno no período multiplicado pelo valor unitário do crédito,
de acordo com cada curso e turno escolhidos, podendo o discente se matricular no número máximo
de créditos indicado pela faculdade. Outrossim, o valor da semestralidade (contraprestação paga pelo
aluno pela ministração do semestre letivo) representará a multiplicação do valor da mensalidade (ou
parcela da semestralidade) por seis.
A primeira parcela (entenda-se matrícula) deverá se paga na data prevista no calendário
estabelecido no Edital de Matrícula relativo ao processo seletivo a que se submeteu o aluno. Já as
cinco (05) demais parcelas se vencerão no dia 28 de fevereiro e nos dias 30 dos meses de março a
junho (para o primeiro semestre) e nos dias 30 dos meses de agosto a dezembro (para o segundo
semestre).
Além do desconto na matrícula, que variará conforme o processo seletivo em transcurso, o
aluno gozará nas cinco demais parcelas da semestralidade de desconto por antecipação de
pagamento de 10% (dez por cento) caso efetue o pagamento até o dia 7 (sete) do mês de
vencimento e de 5% (cinco por cento) na hipótese de efetivar o pagamento até o dia 15 (quinze) do
mês de vencimento.
O não pagamento da matrícula implicará no seu cancelamento e o inadimplemento das
cinco demais parcelas resultará na perda dos descontos por antecipação de pagamento, na
invalidação automática do boleto bancário e no acréscimo de juros de 1% ao mês e de multa
contratual de 2%.

PROGRAMAS DE APOIO
1. PAGAMENTO POR REGULARIDADE ACADÊMICO-FINANCEIRA (PRAF)
Aquele aluno que se matricular na quantidade de disciplinas regulares no semestre e curso
poderá se valer do PRAF (PAGAMENTO POR REGULARIDADE ACADÊMICO-FINANCEIRA), conforme
valores dispostos no Edital de Matrícula para cada curso, restando as mensalidades em montantes
diferenciados, desde que seja atendida a condição anteriormente aludida e o pagamento da parcela
aconteça até o vencimento, vencendo-se a primeira parcela no ato da matrícula, obedecido o
calendário contido no Edital de Matrícula, e as cinco (05) demais parcelas no dia 28 de fevereiro e nos
dias 30 dos meses de março a junho (para o primeiro semestre) e nos dias 30 dos meses de agosto a
dezembro (para o segundo semestre).
Além do desconto na matrícula, que variará conforme o processo seletivo em transcurso, o
discente integrante deste programa se valerá nas cinco demais parcelas, sobre o valor da mensalidade
com o PRAF, ainda, dos descontos por antecipação de pagamento de 10% (dez por cento) desde que
o adimplemento da parcela seja efetuado até o dia 7 (sete) do mês de vencimento e de 5% (cinco por
cento) na hipótese do pagamento acontecer até o dia 15 (quinze) do mês de vencimento.
O não pagamento da matrícula resultará no seu cancelamento e o inadimplemento das
cinco demais parcelas implicará na perda do PRAF e dos descontos por pagamento antecipado, na
invalidação automática do boleto bancário e no acréscimo de juros de 1% ao mês e de multa
contratual de 2%.

2. VESTIBULAR DE INCLUSÃO SÓCIOEDUCACIONAL ESUDA (VISE)
Objetivando conceder bolsas de estudo, o programa VISE (VESTIBULAR DE INCLUSÃO
SÓCIOEDUCACIONAL ESUDA), por intermédio de minuciosa análise aferida por meio de processo de
meticulosa seleção socioeconômica, disponibiliza bolsas parciais de 50% (cinquenta por cento) sobre
o valor da mensalidade calculada por crédito, desde que o pagamento da parcela se dê até a data do
vencimento, e bolsas integrais de 100% (cem por cento) para candidatos comprovadamente
necessitados.

O mencionado programa possui vagas limitadas por cada semestre e o processo seletivo
consiste em participar de entrevista com psicólogo, em preencher e fornecer o questionário
socioeconômico e a documentação solicitada e se submeter à visita residencial realizada por assistente
social credenciado.
Em caso de aprovação, além da bolsa VISE concedida até a data do vencimento, o discente
integrante deste programa se valerá, ainda, de desconto por antecipação de pagamento de 5% (cinco
por cento) na hipótese do adimplemento da mensalidade acontecer até o dia 15 (quinze) do mês de
vencimento.
O não pagamento da matrícula resultará no seu cancelamento e o inadimplemento das
cinco demais parcelas implicará na perda da bolsa e do desconto por pagamento antecipado, na
invalidação automática do boleto bancário e no acréscimo de juros de 1% ao mês e de multa
contratual de 2%.

3. PROGRAMA BOLSA CONVÊNIO:
Caso o aluno esteja vinculado a alguma das entidades conveniadas a presente instituição,
conforme listagem veiculada no nosso website, poderá ele se beneficiar de bolsa convênio de 40%
(quarenta por cento) sobre o valor da mensalidade calculada por crédito, desde que realize o processo
de concessão da bolsa e efetive o pagamento da mensalidade até a data do vencimento.
Além da bolsa convênio concedida até a data do vencimento, o discente integrante deste
programa se valerá, ainda, de desconto por antecipação de pagamento de 5% (cinco por cento) na
hipótese do adimplemento da mensalidade ocorrer até o dia 15 (quinze) do mês de vencimento.
O não pagamento da matrícula resultará no seu cancelamento e o inadimplemento das
cinco demais parcelas implicará na perda da bolsa convênio e do desconto por pagamento antecipado,
na invalidação automática do boleto bancário e no acréscimo de juros de 1% ao mês e de multa
contratual de 2%.

INFORMAÇÕES SOBRE OS PROGRAMAS DE APOIO
Mais informações sobre os programas de apoio da instituição poderão ser obtidas na
Secretaria Especial ou pelo fone (81) 3412-4254.

CURSOS E INSCRIÇÕES
Cursos

Códigos

ADMINISTRAÇÃO (Bacharelado)
ARQUITETURA E URBANISMO (Bacharelado)
CIÊNCIAS CONTÁBEIS (Bacharelado)
CIÊNCIAS ECONÔMICAS (Bacharelado)
PSICOLOGIA Formação (Bacharelado)
PSICOLOGIA Formação/Licenciatura
DESIGN DE INTERIORES (Tecnológico)
GESTÃO COMERCIAL (Tecnológico)
SERVIÇO SOCIAL (Bacharelado)
REDES DE COMPUTADORES (Tecnológico)

011 – Manhã
013 – Noite
061 – Manhã
063 – Noite
051 – Manhã
053 – Noite
021 – Manhã
023 – Noite
Formação
031-Manhã
032-Tarde
033- Noite
071 – Manhã
073 – Noite
081 – Manhã
083 – Noite
101 – Manhã
103 – Noite
131 – Manhã
133 – Noite

Licenciatura
031L-Manhã
032L-Tarde
033L- Noite

CASO NÃO SEJA CLASSIFICADO E MATRICULADO UM NÚMERO MÍNIMO DE 30 (TRINTA)
CANDIDATOS POR HABILITAÇÃO/TURNO NA PRIMEIRA OU NA SEGUNDA OPÇÃO, A
FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS ESUDA RESERVA-SE O DIREITO DE NÃO OFERECER
ESSA TURMA, DANDO OPÇÃO AO CANDIDATO DE ESCOLHER OUTRA.

INSCRIÇÕES
Período / Local / Modalidade:
Conforme cronograma estabelecido no Edital de Vestibular.

Horário de inscrição no campus
Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira; e das 8h às 14h, aos sábados.

Taxas
R$ 30,00 (trinta reais) – Internet.
R$ 30,00 (trinta reais) – Presencial.
A taxa de inscrição presencial com o Manual do Candidato deverá ser paga em espécie no protocolo de inscrição do
vestibular. O candidato apenas estará efetivamente inscrito após entregar o formulário de inscrição devidamente
preenchido no protocolo do vestibular.
Obs.: A inscrição do candidato implica a aceitação das condições do Processo Seletivo e das decisões que possam
ser tomadas pela Comissão de Vestibular em casos omissos. Não haverá devolução da taxa paga por indeferimento,
desistência ou cancelamento do pleito.

Documentação
É necessário apresentar, no ato da inscrição, os seguintes documentos:
Cópia autenticada do RG;
Formulário de inscrição devidamente preenchido em letra de forma, bem legível e sem rasura;
Comprovante de quitação da taxa de inscrição.

DATA DAS PROVAS, DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E MATRÍCULA
Data e local das provas
As provas serão realizadas no Campus da Faculdade ESUDA, acesso pela Rua Bispo Cardoso Ayres,
s/n, em horário informado no site da ESUDA.

Divulgação dos resultados
No dia da realização da prova, cada candidato receberá informativo contendo a data de divulgação
dos resultados.

MATRÍCULA DE INGRESSANTES
Local:

Campus da Faculdade de Ciências Humanas ESUDA

Data:

Será comunicada através de Informativo entregue no dia da realização da prova

Horário: Das 10h às 15h e das 16h30 às 20h, de segunda a quinta-feira,
das 10h30 até as 19h30, às sextas-feiras.

Documentação
Uma foto 3x4 atual.
Original e uma cópia autenticada de Ficha 19 e de Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou
equivalente.
Cópia xerográfica da Certidão de Nascimento ou de Casamento, do Título de Eleitor com a última
quitação eleitoral, do CPF ou CIC, do RG, da quitação com o serviço militar e do comprovante de
residência. Todos legíveis e devidamente autenticados em cartório.
Comprovante da quitação da primeira parcela da semestralidade.

Matrícula por terceiros
Na impossibilidade de o candidato efetuar sua matrícula, o representante legal poderá fazê-la, desde
que esteja munido de Procuração Pública ou Particular específica (com firma reconhecida) e do RG.

PROGRAMAS
LÍNGUA PORTUGUESA
COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS
- Apreender o significado global do texto
- Analisar o texto, do ponto de vista da unidade temática e da estrutura
- Identificar ideias principais e secundárias
- Reconhecer os implícitos do texto
- Perceber a linha argumentativa do autor
- Estabelecer relações do texto com outros textos (intertextualidade) e do texto com o contexto
sociocultural no qual faz parte
- Apreender o significado de palavras, expressões ou estruturas frasais em certos contextos
- Estabelecer relações de sentido entre palavras ou expressões (sinonímia, antonímia, hiperonímia,
hiponímia e paronímia)
- Compreender as relações semânticas (causalidade, temporalidade, conclusão, comparação,
finalidade, oposição, condição, explicação, adição, entre outras) estabelecidas entre parágrafos,
períodos e orações
– Estabelecer as relações entre os fenômenos gramaticais de diferentes tipos
– Reconhecer a função desempenhada por diferentes recursos gramaticais no texto em diferentes
níveis
– Adequar os recursos linguísticos ao contexto
– Dominar a variedade padrão da escrita
- Conhecer as variações linguísticas
- Identificar os usos metafóricos e metonímicos das palavras e expressões
- Reconhecer as consequências (como o da ambiguidade) do valor polissêmico ou homonímico de
palavras e expressões e os efeitos esperados pelo uso de determinados recursos lexicais e gramaticais
(repetição de palavras, associação entre palavras semanticamente afins, substituições ou retomadas
pronominais e adverbiais, etc)
- Identificar e empregar figuras e vícios de linguagem
- Reconhecer e estabelecer elementos que garantam a coesão e a coerência de um texto
GRAMÁTICA
-

Estrutura, formação e classificação das palavras
Ortografia
Acentuação gráfica
Emprego da crase
Pontuação
Emprego das classes gramaticais
O período e suas orações
A oração e seus termos
Sintaxe de colocação pronominal: próclise, mesóclise e ênclise
Sintaxe de regência: nominal e verbal
Sintaxe de concordância: nominal e verbal

LITERATURA
- Período de formação: Literatura Informativa
- Barroco: características e autores
- Arcadismo: características e autores
- Romantismo: características gerais
- Poesia: características, estilo, obras e autores
- Prosa: características, estilo, obras e autores
- Realismo/Naturalismo: características gerais, estilo e obras dos autores indicados (Machado de Assis,
Raul Pompeia e Aluísio Azevedo)
- Parnasianismo: características gerais, estilo e obras dos autores indicados (Olavo Bilac, Raimundo
Correia e Alberto de Oliveira)

- Simbolismo: características gerais, estilo e obras dos autores indicados (Cruz e Souza e Alphonsus
de Guimarães)
- Pré-modernismo: características, autores e obras
- Modernismo (Poesia e Prosa)
- A Semana de Arte Moderna: Causas. Consequências
- 1ª Fase do Modernismo: características, autores e obras
- 2ª Fase do Modernismo: características, autores e obras
- 3ª Fase do Modernismo: (Geração pós-45): características, autores e obras
- Literatura nordestina, moderna e contemporânea

REDAÇÃO
Produção textual sobre um tema proposto, explorando os tipos e/ou gêneros textuais, de acordo com
as orientações indicadas na prova. Mínimo de 20 linhas e máximo de 30 linhas, em letra manuscrita e
legível.

MATEMÁTICA
- Conjuntos: ideia de conjunto, representação de um conjunto, simbologia utilizada, conjunto vazio,
subconjuntos, operações em conjuntos, produto cartesiano.
- Conjuntos numéricos: conjunto de números naturais, irracionais, reais, racionais, inteiros e
complexos.
- Operações com elementos dos conjuntos numéricos: noção de operação, adição, subtração,
multiplicação, divisão, potenciação, radiciação com elementos dos conjuntos dos números naturais,
inteiros, racionais e reais.
- Médias, razões e proporções: média aritmética, geométrica e ponderada. Números proporcionais.
Grandezas direta e inversamente proporcionais. Divisão em partes proporcionais. Regra de três
(simples e composta), porcentagem, juros simples, aplicações.
- Noções de função: conceitos fundamentais, domínio, contra domínio, conjunto, imagem, tipos de
funções, função linear, função quadrática, representação gráfica.
- Equações e inequações do 1º grau: equação do 1º Grau. Resolução, inequações do 1º Grau,
resolução, sistemas de equações e inequações do 1º Grau, resolução e discussão.
- Equações e inequações do 2º grau: resoluções de equações do 2º Grau, discussão, relações entre
coeficientes e raízes. Equações redutíveis ao 2º Grau, inequações do 2º Grau, resoluções e aplicações.
- Análise combinatória simples: princípio fundamental de contagem, arranjos simples, permutações
simples, combinações simples. Propriedades. Aplicações.
- Binômio de newton: desenvolvimento. Termo Geral. Propriedades. Aplicações.
- Matrizes e determinantes: conceito. Tipos de matrizes. Igualdade e Operações. Matriz inversa.
Determinante de uma matriz de ordem número 3. Propriedades dos determinantes de Vandermonde.
Estudo de sistemas lineares com auxílio de determinantes.
- Noção elementar de geometria analítica: o estudo da reta, condição de alinhamento, paralelismo e
perpendicularismo. Circunferência.
- Funções trigonométricas: generalidades. Definições. Relações fundamentais. Redução ao 1º
quadrante. Determinação das funções circulares dos arcos de 30º, 45º e 60º.
- O ponto, a reta e o plano: conceitos básicos. Semi-reta, segmento de reta, posições relativas de
duas retas, ângulos, bissetrizes, complemento e suplemento de um ângulo, sistemas de duas retas
paralelas e uma transversal.
- Polígonos: generalidades. Polígonos convexos, soma dos ângulos, perímetro, diagonais, triângulos,
relações métricas no triângulo, medianas, alturas e bissetrizes, quadriláteros, cálculo de áreas.
- Circunferências e círculo: conceitos fundamentais. Posições relativas entre circunferências e retas,
ângulo central e arco, comprimento de uma circunferência, área do círculo.
- Poliedros: generalidades. Estudo dos prismas, pirâmides, esferas, cilindros e cones; cálculo de áreas
e volumes.
- Sequências aritméticas e geométricas: termo legal. Propriedades. Aplicações.
- Função logarítmica: definição da função logarítmica, propriedades, logaritmos decimais,
cologarítmos. Aplicações.

PROCEDIMENTOS PARA PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
O formulário deve ser preenchido em letra de forma bem legível.
Não será aceito incompleto ou rasurado.

OPÇÕES
O candidato poderá fazer 2 (duas) escolhas, colocando em cada opção o número
correspondente ao curso e turno escolhidos, em conformidade com as disposições elencadas no item
CURSOS e VAGAS desse manual.

NOME DO CANDIDATO
Assinale seu nome em letra de forma bem legível, deixando um intervalo entre o nome e o
sobrenome e as preposições.

SEXO
Candidato do sexo masculino coloque o numeral 1
Candidato do sexo feminino coloque o numeral 2

RG E CPF
Escreva os números do seu documento de identidade e do cadastro de pessoa física com
numerais bem legíveis.

ESTADO
Estado (verifique o quadro abaixo)
ALAGOAS
AMAPÁ
AMAZONAS
ACRE
BAHIA
CEARÁ
DISTRITO FEDERAL
ESPÍRITO SANTO
GOIÁS
MARANHÃO
MINAS GERAIS
MATO GROSSO
MATO GROSSO DO SUL
PARÁ
PARAÍBA
PERNAMBUCO
PIAUÍ
PARANÁ
RIO DE JANEIRO
RIO GRANDE DO NORTE
RIO GRANDE DO SUL
RONDÔNIA
RORAIMA
SANTA CATAINA
SERGIPE
SÃO PAULO
TOCANTINS

AL
AP
AM
AC
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MG
MT
MS
PA
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RS
RO
RR
SC
SE
SP
TO

Órgão expedidor (verifique quadro abaixo)
MINISTÉRIO DO EXÉRCITO
MINISTERIO DA AERONÁUTICA
MINISTÉRIO DA MARINHA
MINISTÉRIO DA DEFESA
POLÍCIA MILITAR
POLICÍA FEDERAL
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
INSTITUTO FÉLIX PACHECO
MINISTÉRIO DO TRABALHO
OUTROS

Mex
Maer
MMa
MDef
PM
PF
SSP
SDS
IFP
MT
ZZ

ATENÇÃO:
Após o preenchimento de seu formulário de
inscrição, confira, com muita atenção, todos os itens
preenchidos por você, inclusive os itens do protocolo.

