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Coordenação do Processo Seletivo 

 

EDITAL Nº 018/2021 PROCESSO SELETIVO 

VESTIBULAR VERÃO 2022/1 

 

O Diretor Geral da Faculdade Catuaí, mantida pela Associação de Ensino de Cambé, com base em 
dispositivos constantes de seu Regimento, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei N.º 
9394/96,  com a Portaria MEC N.º 2.402, de 9 de novembro de 2001, Portaria Normativa nº. 40, de 12 de 
dezembro de 2007, Portaria MEC nº 391, de 07 de fevereiro de 2002 e tendo em vista as recomendações da 
Coordenação do Processo Seletivo, torna público o Edital do Processo Seletivo – Vestibular 2022/1 para o 
preenchimento de vagas para o 1.º semestre do ano letivo de 2022, em obediência às normas que se seguem: 

 

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 Poderão inscrever-se para o Processo Seletivo 2022/1, os candidatos que tenham concluído ou que 
venham a concluir o Ensino Médio (ou equivalente) até a data final estabelecida para as matrículas dos 
classificados. 

1.2 Todo candidato fique ciente de que, caso não consiga comprovar, até a época da matrícula, a 
conclusão do Ensino Médio (ou equivalente), por meio da apresentação de todos os documentos 
exigidos no subitem 8.4 deste Edital, a sua desclassificação será automática, sem direito a qualquer 
reclamação ou recurso. 

1.3 O Processo Seletivo compreenderá uma prova de Redação realizada em plataforma on-line no endereço 
eletrônico https://vestibular.faculdadecatuai.com.br/ 

1.4 A nota da prova de Redação poderá ser substituída pela nota do ENEM, de acordo com os termos da 
Resolução nº 001/2017 – COSUP de 20 de janeiro de 2017 e Portaria MEC nº 391, de 07 de fevereiro de 
2002. 

1.5 O presente Edital poderá ter carência em sua validade até o Processo Seletivo subsequente, de acordo 
com a Resolução nº 004/2019 – COSUP de 27 de agosto de 2019. 

 

2 DOS CURSOS E DAS VAGAS 

2.1 Os candidatos serão classificados por curso, de acordo com o seu desempenho no vestibular e com o 
número de vagas oferecidas. 

https://vestibular.faculdadecatuai.com.br/
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2.2  Abaixo os cursos e as vagas ofertados pela Faculdade Catuaí; 

Cursos 
 

Nº de Vagas 
 

 
Portaria de Reconhecimento 

ADMINISTRAÇÃO (Noturno) 150 Portaria de Renovação de Reconhecimento nº 267 de 03/04/2017 – 

publicada no DOU 04/04/2017. 

DIREITO (Noturno) 100 Portaria de Renovação de Reconhecimento nº. 267 de 03/04/2017 – 

publicada no DOU 04/04/2017. 

PEDAGOGIA (Noturno) 150 Portaria de Renovação de Reconhecimento nº 916 de 27/12/2018 - 

Publicada no DOU 28/12/2018. 

SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM 

GESTÃO COMERCIAL (Noturno) 

50 Portaria de Reconhecimento nº 322 de 07/04/2021 – publicada no DOU 

09/04/2021. 

SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM 

RECURSOS HUMANOS (Noturno) 

50 Portaria de Autorização nº 199 de 02/06/2016 – publicada no DOU 

06/06/2016. 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS (Noturno) 100 Portaria de Autorização nº 771 de 01/12/2016 – publicada no DOU 

02/12/2016. 

 

3 DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO  

3.1 Vestibular on-line 

3.1.1 As inscrições dos candidatos para o vestibular on-line serão realizadas no período de 20 de setembro 
de 2021 a 04 de março de 2022, no endereço eletrônico https://vestibular.faculdadecatuai.com.br/ 

3.1.2 As inscrições serão realizadas via endereço eletrônico https://vestibular.faculdadecatuai.com.br/ 

3.2.2.1 As provas serão realizadas pelo acesso a uma plataforma on-line no endereço eletrônico 
https://vestibular.faculdadecatuai.com.br/ e aceitação dos Termos e Condições de uso da plataforma 
de vestibular on-line da Faculdade Catuaí. 

Datas  Eventos 

20/09/2021 Início do Vestibular on-line 

04/03/2022 Término do Vestibular on-line 

https://vestibular.faculdadecatuai.com.br/
https://vestibular.faculdadecatuai.com.br/
https://vestibular.faculdadecatuai.com.br/
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3.3 DOS PROCEDIMENTOS DA INSCRIÇÃO 

3.3.1 Para realizar a inscrição, o candidato necessita: 

a) Preencher a ficha de inscrição no endereço eletrônico https://vestibular.faculdadecatuai.com.br/ 

b) A Faculdade Catuaí não se responsabiliza pelo preenchimento incorreto dos dados no ato da inscrição via 
Internet. 

3.3.2 As informações prestadas pelo candidato, no ato da inscrição, serão de sua inteira responsabilidade, 
tendo a Faculdade Catuaí o direito de excluir do processo seletivo o candidato que não preencher o formulário 
de forma correta e/ou fornecer dados comprovadamente inverídicos. 

3.3.6 Não será aceita a solicitação de inscrição que não atender rigorosamente ao estabelecido neste Edital. 

3.3.7 O aproveitamento do processo seletivo no semestre deve respeitar a data limite para matrícula conforme 
calendário acadêmico. 

 

4 DAS PROVAS 

4.1 Os candidatos que concorrerem ao vestibular on-line para os cursos de Administração, Direito, Pedagogia, 
Superior de Tecnologia em Gestão Comercial, Superior de Tecnologia de Gestão em Recursos Humanos e 
Ciências Contábeis serão avaliados por uma prova específica de redação, na qual será apresentado um tema 
para elaboração de uma dissertação, conforme orientações no item 7 dos Termos e Condições de uso da 
plataforma de vestibular on-line da Faculdade Catuaí (Anexo I). A dissertação em Língua Portuguesa tem 
caráter eliminatório, sendo necessário que o aluno não obtenha nota zero (0,0). 

4.2 O candidato deverá preencher todas as informações obrigatórias no formulário de prova, seguindo as 
orientações até a finalização e envio da prova concluída, orientados nos itens 7.1 e 7.2 dos Termos e 
Condições de uso da plataforma de vestibular on-line da Faculdade Catuaí (Anexo I). 

4.3 A Faculdade Catuaí reserva-se o direito de não conceder vista e revisão da redação realizada. 

 

5 DOS CANDIDATOS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DIFERENCIADO 

5.1 O candidato que necessitar de atendimento diferenciado no vestibular on-line deverá solicitar à 
Coordenação do Processo Seletivo, tendo esta, o prazo de 5 (cinco) dias para retorno de um posicionamento 
e solução para cada caso específico.  

 

https://vestibular.faculdadecatuai.com.br/
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6 DA CLASSIFICAÇÃO E DA SELEÇÃO 

6.1 A classificação para o curso escolhido e para a matrícula em 1.ª chamada, dar-se-á pela ordem 
decrescente do resultado final (RF), até o mínimo de pontos estabelecido pela Coordenação do Processo 
Seletivo, de acordo com o rendimento dos candidatos, e até o limite de vagas oferecidas em cada curso e 
modalidade de vestibular. 

6.2 Havendo empate no resultado final (RF), terá prioridade o candidato que obtiver maior nota na prova de 
Redação, se ainda persistir o empate, será classificado o candidato de maior idade. 

6.3 Estará desclassificado o candidato que não preencher corretamente a prova, deixar em branco ou obtiver 
nota inferior ao mínimo estabelecido no subitem 4.1 desse edital. 

6.4 A Faculdade Catuaí  reserva-se o direito de não iniciar turmas com menos de 50 (cinquenta) alunos 
matriculados nos cursos ofertados. Nesse caso, os candidatos classificados poderão optar por outro 
curso, com vagas disponíveis ou pela devolução das quantias pagas. Não cabe aos candidatos 
qualquer reclamação ou recurso. 

6.5 Caso algum impedimento legal ou administrativo impossibilite a abertura de turma de um curso, a 
Faculdade Catuaí devolverá integralmente toda a quantia despendida pelos candidatos na efetivação da 
matrícula, e não cabe a eles também qualquer reclamação ou recurso. 

 

7 DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

7.1 A Coordenação do Processo Seletivo poderá divulgar, mediante Edital de Convocação, nos quadros de 

avisos da Faculdade Catuaí e online no site www.faculdadecatuai.com.br, a relação dos candidatos 

classificados e selecionados no vestibular agendado, além de notificação individual ao candidato aprovado. 

 

8 DOS PROCEDIMENTOS PARA A MATRÍCULA 

8.1 As matrículas para os candidatos classificados e convocados no vestibular on-line em conformidade com 
este Edital serão realizadas por meio do envio da documentação digitalizada para o endereço: 
secretariaacademica@faculdadecatuai.com.br  ou de maneira presencial nos horários de atendimento da 
Secretaria Acadêmica da Faculdade Catuaí (segunda-feira a quintas-feiras, das 13H00 às 21H00). 

8.2 A matrícula deverá ser feita para o 1.º período do curso para o qual obteve classificação, apresentando 
uma cópia digital (ou física) dos seguintes documentos: 

http://www.faculdade/
mailto:secretariaacademica@faculdadecatuai.com.br
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a) histórico escolar de conclusão do Ensino Médio, ou equivalente, reconhecido pelos órgãos oficiais 
competentes; 1 

b) certidão de nascimento ou casamento; 

c) título de eleitor; 

d) comprovante de residência; 

e) certificado de alistamento militar ou reservista (para os candidatos do sexo masculino); 

f) RG; 

g) CPF. 

8.3 Os alunos portadores de cursos concluídos no exterior deverão apresentar declaração de equivalência ao 
Ensino Médio (ou equivalente), emitida pelo Conselho de Educação competente. 

8.4 Para finalizar a matricula, é necessário assinatura do contrato de prestação de serviço, sendo que uma 
via destina-se ao aluno e a outra via a Faculdade. 

9  DAS CONVOCAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 

9.1 As convocações extraordinárias para o preenchimento das vagas remanescentes serão afixadas nos 
quadros de avisos da Faculdade Catuaí e no site www.faculdadecatuaí.com.br, obedecendo-se aos 
critérios de classificação do item 6 deste Edital. 

 

10  DO INÍCIO E LOCAL DAS AULAS 

10.1 O início das aulas para o 1.º semestre letivo de 2022 será divulgado junto com a publicação do Calendário 
Acadêmico 2022, nas plataformas digitais da Instituição. 

10.2 Em decorrência da necessidade de se completarem os dias letivos exigidos no semestre, poderá haver 
aulas aos sábados, no período diurno, para os alunos aprovados nos cursos dos períodos noturnos. 

10.3 A Faculdade Catuaí reserva-se o direito de efetuar redistribuição das turmas conforme julgar necessário. 

 

                                                           
1 Históricos e certificados de conclusão de ensino médio a distância emitidos por polos educacionais de Instituições 
de outras Unidades Federativas não são validados pelo MEC. Nestes casos, deverá haver comprovação que o ensino 
médio foi cursado dentro do estado da Instituição de origem. 

http://www.faculdadecatuaí.com.br/
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11 DOS CASOS OMISSOS 

11.1 Este Edital do Processo Seletivo do 1º semestre de 2022 poderá ser modificado pela Coordenação do 
Processo Seletivo, visando ao melhor êxito do concurso. As modificações, se necessárias, serão tornadas 
públicas e estarão de acordo com a legislação vigente. 

11.2 A inscrição do candidato implica a aceitação das condições do concurso e das decisões que possam ser 
tomadas pela Coordenação do Processo Seletivo em casos omissos.  

Cambé, 20 de setembro de 2021. 
 
 

 
 

 

Prof. Daiane Alves Rodrigues 

Diretora Geral Interina 
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(Anexo I) 

 

TERMOS E 
CONDIÇÕES 

 

 

1. ACEITAÇÃO DOS TERMOS. Ao utilizar o website de realização do vestibular, você concorda com os termos de 

utilização da plataforma online de vestibular da Faculdade Catuaí e de quaisquer regras e diretrizes adicionais 

postadas por nós no Site. 

 

2. QUESTÕES JURÍDICAS. Ao optar por acessar o website de realização do vestibular, você se compromete em não 

violar as regras de utilização do mesmo, não fazer uso ou aplicação comercial do conteúdo aqui mantido para 

qualquer tipo de fim, o material e informações aqui disponibilizados são de propriedade exclusiva da Faculdade Catuaí 

e não devem ser reproduzidos sem autorização. Podemos limitar a disponibilidade do Site, no todo ou em parte, a 

qualquer pessoa, região geográfica ou jurisdição que escolhermos, a qualquer momento e a nossa discrição. 

 

3. INFORMAÇÕES ENVIADAS PELO SITE. O envio de informações pelo website de realização do vestibular respeita 

a Política de Privacidade da Faculdade Catuaí, todos os dados aqui inseridos pelo usuário são de caráter sigiloso e 

não serão compartilhados para outros além dos especificados nestes Termos e Condições. Você declara e garante 

que quaisquer informações que você forneça em relação a você são verdadeiras, exatas e completas, e que você 

manterá e atualizará essas informações regularmente, caso necessário. Você concorda que, se qualquer das 

informações que você fornecer for falsa, inexata, obsoleta ou incompleta, isso acarretará na não conclusão do 

vestibular, na reprovação ou desclassificação do processo. 

 

4. CONTEÚDO E SERVIÇOS DE SITE. O website de realização do vestibular lhe fornece acesso ao vestibular online 

da Faculdade Catuaí, para realização de uma redação com tema a ser apresentado no momento do preenchimento 

e que é critério obrigatório para ingresso nos cursos da Faculdade Catuaí para interessados que não sejam 

portadores de diploma ou que tenham outras formas de ingresso (como por exemplo: nota do ENEM). 

 

5. REGRAS DE CONDUTA. Ao acessar e utilizar o website de realização do vestibular você se compromete a 

cumprir com todas as leis, regras e regulamentos aplicáveis. 

 

6. REGISTRO, NOMES DE USUÁRIO E SENHAS. Você obterá acesso a plataforma online de vestibular da 

Faculdade Catuaí por meio de seu cadastro pessoal. Seu acesso é apenas para seu uso pessoal e não deve ser 

cedido para o uso por qualquer outra pessoa. Você é responsável por manter a confidencialidade de seu acesso e 

concorda em não transferir, emprestar ou, de qualquer outra forma, ceder o seu uso do ou acesso ao website de 

realização do vestibular a qualquer terceiro. 

 

7. REALIZAÇÃO DA PROVA. O vestibular online da Faculdade Catuaí consiste em uma redação dissertativa sobre 

tema sorteado, o tema e baseado em assunto da atualidade e vem acompanhado de um texto-base de apoio, portanto, 

o candidato concorrente deve, obrigatoriamente seguir as referidas orientações: - Em hipótese alguma será 

considerada cópia de frases e parágrafos dos textos-base. - A redação deverá ser realizada no tempo máximo de 2 

(duas) horas, de acordo com os seguintes critérios: a) Texto escrito em língua portuguesa; b) Atenção afim de evitar 
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erros ortográficos; c) Número de linhas: mínimo 20 (vinte) e máximo 25 (vinte e cinco); d) Norma padrão; e) Título 

obrigatório. Provas que não respeitem estes critérios serão automaticamente eliminadas do processo de vestibular 

online da Faculdade Catuaí. 

 

7. 1 Critérios de correção: A correção das redações do vestibular é realizada por docentes da instituição aptos para 

esta finalidade. A escala de avaliação é de 1,0 (um) á 10,0 (dez) pontos. Considera-se como nota de corte a escala 

6,0 (seis). Portanto, os vestibulandos que tiverem suas notas abaixo da nota de corte são automaticamente 

reprovados do processo de vestibular. Em caso de detecção de plágio (ou textos exatamente iguais a conteúdos 

disponíveis da internet) o vestibulando será automaticamente reprovado no processo. Em caso de reprovação, é 

permitido que o vestibulando realize outra tentativa de realização de vestibular dentro do website, porém, em caso 

de reprovação por detecção de plágio, a nova tentativa não será permitida, ou ainda (em caso de realização nesta 

condição), será desclassificada. 

7. 2 Funcionalidade da plataforma para inibir plágio: Como forma de inibir a possível prática de tentativa de plágio 

dentro do website de realização do vestibular, a plataforma impede que o vestibulando utilize comandos do 

computador como: copiar e colar; Ou ainda comandos de atalho de teclado, como por exemplo: “Ctrl+C” e “Ctrl+V”. 

 

8. COMPRAS. Nós poderemos disponibilizar acesso facilitado a compra dos serviços ofertados. Caso você deseje 

comprar qualquer serviço disponibilizado por nós através do website (cada compra, uma "Transação"), poderemos 

exigir que você forneça algumas informações relevantes para a sua Transação, incluindo, sem limitação, seu número 

de cartão de crédito, a data de vencimento do seu cartão de crédito, o seu endereço de cobrança, bem como 

informações de endereço. VOCÊ DECLARA E GARANTE QUE VOCÊ TEM O DIREITO DE USO DE 

QUALQUER(ISQUER) CARTÃO(ÕES) DE CRÉDITO UTILIZADO EM RELAÇÃO A QUALQUER TRANSAÇÃO. Ao 

submeter tais informações, você concede à Empresa o direito de fornecer tais informações a terceiros para fins de 

facilitar o término das transações iniciadas por você ou em seu nome. A confirmação das informações poderá ser 

solicitada antes do reconhecimento ou término de qualquer Transação. 

 

9. DO VALOR DOS SERVIÇOS. O vestibular online da Faculdade Catuaí é totalmente gratuito e garante ao 

vestibulando (que for aprovado no vestibular) acesso ao valor promocional de R$ 99,00 (noventa e nove reais) para 

a primeira mensalidade. As mensalidades subsequentes tem seus valores definidos a partir da tabela de preços 

vigente da Faculdade Catuaí, que pode ser solicitada a qualquer momento no site da Faculdade Catuaí ou mediante 

a solicitação ao departamento financeiro da IES. 

 

10. ORIENTAÇÕES GERAIS. Todas as descrições, imagens, referências, características, conteúdos, 

especificações, produtos e preços dos produtos e serviços descritos ou representados neste website estão sujeitos 

a modificação, a qualquer tempo, sem notificação. A Faculdade Catuaí, com ou sem notificação prévia, reserva a si 

o direito de limitar ou descontinuar a quantidade disponível de qualquer serviço. 

 

 

FACULDADE CATUAI 

VESTIBULAR 2022 


