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MENSAGEM AO VESTIBULANDO

A rapidez com que o mundo processa as mudanças de toda ordem tem feito com que o
mercado de trabalho se modernize a uma velocidade impressionante. Tornou-se diária a busca
pela globalização dos negócios, pela melhoria da qualidade de vida e pela dinâmica das
comunicações e das trocas de informações.
Dentro desse contexto, somente quem se atualiza e se aprimora o tempo todo conseguirá
sobreviver em um mundo de constantes transformações.
A primeira grande decisão da vida de um jovem é a opção consciente pela carreira à qual
vai se dedicar.
Preocupações com os caminhos do vestibulando e a constante modernização de nossos
métodos, estruturas e tecnologias, fazem da FACULDADE 2001 uma Instituição nos moldes das
melhores Faculdades do País.
Por isso, o curso de Bacharelado em Administração assegura a busca de novas
perspectivas do conhecimento, agregando valor a VOCÊ.
Sendo sua opção dirigida para esta área do conhecimento humano, ESPERAMOS VOCÊ
para fazer parte da família FACULDADE 2001.

Boa Sorte!

Prof. Eduardo Magalhães Lira Souto Maior
Diretor da Faculdade 2001
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1. BREVE HISTORICO DA FACULDADE 2001
A Faculdade 2001 é uma Instituição de Ensino Superior mantida pelo Centro Educacional
de Jardim São Paulo – Colégio 2001, Credenciada pela Portaria nº 1.125, de 18/12/2013,
oferecendo o curso de Administração (Bacharelado) autorizado pela Portaria nº 732 de
23/12/2013 pelo Ministério da Educação - MEC.
A Faculdade 2001 tem por missão formar profissionais de nível superior com competência
para uma atuação eficaz no mercado de trabalho dentro da conjuntura política, social,
econômica e cultural do país. Como filosofia, visa à educação integral da pessoa humana onde
os valores éticos, espirituais e humanos resultam na formação para o sentido da vida.
A Faculdade tem desenvolvido o seu papel de agente formador de cidadãos, como fruto do
sonho de seus idealizadores, ela tem como objetivo principal servir como meio para que nossa
sociedade seja agraciada com uma instituição que tem como marca o respeito e a dignidade,
que busca atingir sempre a excelência em seus atos e que acima de tudo se propõe a construir
com zelo e destemor um ambiente onde o Ensino, a Extensão e a Pesquisa ocorram pautados
na seriedade e compromisso com os valores que prezamos.
2. NORMAS GERAIS PARA A INSCRIÇÃO

2.1. O candidato deverá ler atentamente todo o Manual para o preenchimento correto da ficha
de inscrição do Vestibular da FACULDADE 2001, Semestre, 2016.2 e também para
conhecer todo o processo de seleção.
2.2. Poderão ser feitas pela Internet (http://www.faculdade2001.com.br) ou no campus da
Faculdade 2001: Av. São Paulo nº 257, Jardim São Paulo, Recife, PE, outras informações
pelos fones: (81) 3455-2236 / 3251-1937 - E-mail: faculdade2001@gmail.com
OBSERVAÇÃO: No site o candidato poderá optar pelo Vestibular Agendado ou ENEM.

2.3. Período de Inscrição:
De 20/06 até 05/08/2016 para: Vestibular Agendado, ENEM e Transferência de
outra IES, Portador de Diplomas, datas no site.
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2.4. Procedimentos de inscrição:
O candidato deverá seguir rigorosamente as instruções que estão no site.
Na página de INSCRIÇÃO, o candidato tomará conhecimento das normas legais do
concurso.
Assim, deverá estar ciente:
a) de que, ao se inscrever no concurso, atende à Portaria Ministerial nº 391, publicada no
D.O.U., de 07/02/2002 (com retificação no dia 13/02/2002), que estabelece que os
candidatos aos cursos do Ensino Superior deverão ter concluído ou estar cursando o
Ensino Médio (ou equivalente).
b) do conteúdo dos documentos relacionados ao concurso vestibular - Manual do
Candidato e Edital de Vagas e Informações, documentos esses disponíveis no site
www.faculdade2001.com.br ou na secretaria da Faculdade 2001.
c) de que, em caso de aprovação, fica obrigado a:
- comprovar, até a data da matrícula, a conclusão do Ensino Médio (ou equivalente);
caso não a comprove, perderá o direito à Matrícula.
- em caso de ter realizado estudos equivalentes ao Ensino Médio no exterior, no todo
ou em parte, deverá apresentar parecer de equivalência de estudos da Secretaria
Estadual de Educação do Estado de Pernambuco ou de qualquer outro Estado da
União.
d) de que o curso ao qual é candidato, só será oferecido se o número de candidatos
inscritos, aprovados e matriculados for igual ou maior que a quantidade de vagas
oferecidas.
e) de que, se for portador de necessidades especiais, deverá preencher o campo
específico na ficha de inscrição.
2.5. O candidato terá direito a uma única inscrição.
2.6. O preenchimento do requerimento de inscrição será de inteira responsabilidade do
candidato pelas informações prestadas, bem como a conferência dos dados constantes no
comprovante de inscrição.
2.7. A exigência da apresentação da prova de conclusão do Ensino Médio ou equivalente será
feita no ato da matrícula, de acordo com o Parecer no CP 98/99 do Conselho Nacional de
Educação, homologado pelo Ministro da Educação, publicado no DOU de 29/07/99 e pela
Portaria Ministerial nº 391, publicada no DOU de 07/02/2002, com retificação no dia
13/02/2002.
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2.8. Taxa de Inscrição:
No ato da inscrição, o candidato deverá pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 30,00
(trinta reais). A taxa de inscrição depois de paga, não será devolvida em hipótese alguma,
mesmo que o candidato desista da seleção.
OBSERVAÇÃO: o candidato poderá credenciar por procuração pública um representante
para promover sua inscrição neste concurso Vestibular.

3. DO VESTIBULAR
3.1. CRONOGRAMA DO VESTIBULAR
DATA
20/06/2016
20/06/ a 05/08/2016
21/06 a 05/08/2016

EVENTO
Inicio da Inscrição dos Candidatos para o Vestibular Agendado
Realização das Provas do Vestibular Agendado– diariamente – das 19
às 21horas
Divulgação dos resultados na Sede da Faculdade 2001

3.2. CURSO OFERECIDO
CURSO

DURAÇÃO

TURNO

VAGAS

MENSALIDADES

SEMESTRALIDADE

Administração

8 Semestres

Noturno

100

630,00

R$ 3.780,00

Observação: o aluno que pagar suas mensalidades até o dia 10 de cada mês terá 50% de
desconto.
3.3. PERÍODOS, LOCAIS E VALORES

PERIODO DAS INSCRIÇÕES

LOCAIS

TAXA DA INSCRIÇÃO

De: 20 de junho a 05 de agosto de 2016.

Sede da Faculdade 2001 das 14hs às 21 horas (exceto sábado,
domingo e feriado) e no site: www.faculdade2001.com.br

R$ 30,00 (trinta reais)
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3.4. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO ATO DA INSCRIÇÃO
Cópia da Carteira de Identidade
Cópia do CPF
Cópia da Carteira de Identidade do Procurador (quando for o caso)
Requerimento de Inscrição
Observação: o candidato deverá apresentar os documentos originais para conferência.
4. PROCESSOS DE SELEÇÃO

4.1. O Vestibular Agendado será realizado na data do agendamento informado pelo
candidato no ato da inscrição.
4.2. Horário da Prova: 19h30min às 21 horas
4.3. Local: Campus da Faculdade 2001 – Av. São Paulo, 257; Jardim São Paulo –
Recife/PE.
4.4. Divulgação dos Resultados na Sede da Faculdade 2001 e pelo site.
4.5. Não será admitida 2ª chamada para faltosos, nem solicitação de revisão ou vista de
prova.
4.6. O candidato deverá apresentar-se no local da prova com uma hora de antecedência,
munido da confirmação de inscrição, de documento de identidade ORIGINAL ou protocolo
do pedido de 2ª via (COM FOTO) e de caneta esferográfica azul ou preta.
4.7. Não serão aceitos, por serem considerados documentos destinados a outros fins,
Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de
Habilitação (em modelo anterior à Lei nº 9.503/97), Carteira de Estudante, Crachás e
Identidade Funcional de natureza privada. Da mesma forma, Cédulas de Identidade e
Passaportes que não permitam a conferência da assinatura ou a identificação fotográfica
do candidato (por exemplo, as emitidas na infância) ou estiverem fora do prazo de
validade.
4.8. No caso do PROCESSO SELETIVO – ENEM: Serão destinadas as vagas ao candidato,
que apresentar o resultado final do ENEM, como critério de Avaliação para o ingresso na
Faculdade 2001 em substituição à prova do Vestibular, aquele com a nota igual ou
superior a 400 pontos.
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Neste caso será necessário que o candidato compareça munido de cópias e original do
seu boletim individual de resultados. O candidato que tenha obtido nota inferior a
quatrocentos (400) na Redação ou zero nas questões objetivas na avaliação do Exame
Nacional do Ensino Médio não poderá se inscrever.
OBS: Nesta situação do PROCESSO SELETIVO – ENEM deverá efetuar o
pagamento da referida taxa de inscrição.
5. ATENDIMENTO À PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS
5.1. O candidato portador de necessidades especiais, visual, motora ou auditiva, deverá
requerer, por escrito atendimento especial em instalações adequadas, no ato da
inscrição, para o dia de realização das provas, indicando as condições de que necessita
para a realização dessas, conforme previsto no artigo 40, § 1º e 2º, do Decreto nº
3.298/1999 e suas alterações.
5.2. O requerimento será anexado com atestado médico especificando o tipo e o grau da
necessidade especial, bem como recomendação médica de atendimento especial.
5.3. Estes candidatos, em princípio, comprovadas as necessidades, realizarão as provas em
locais adequados, designados pela Faculdade 2001.
6. CONDIÇÕES ESPECIAIS DE SAÚDE
O candidato que, por motivo de acidente ou de doença, estiver impossibilitado de
comparecer ao local de realização das provas, deverá requerer por escrito, com até 24
horas de antecedência, à Comissão do Vestibular que estas sejam aplicadas, na Região
Metropolitana do Recife, em local indicado por seu médico assistente.
Nesse caso, é de responsabilidade do candidato providenciar transporte de ida e volta para
o fiscal do vestibular, de forma que os horários de início e término das provas sejam
rigorosamente cumpridos.
7. COMPARECIMENTO E DOCUMENTAÇÃO
Para seu conforto e segurança, o candidato deve comparecer ao local das provas uma
hora antes do início das mesmas, trazendo consigo caneta esferográfica preta ou azul,
carteira de identidade e o seu cartão de inscrição.
A ausência, por qualquer motivo alegado pelo candidato, implicará automaticamente, na
sua reprovação no processo seletivo.
Os portões que dão acesso ao prédio onde se realizará a prova serão fechados às
19h15min. Após o fechamento dos portões, não será mais permitido o ingresso de
candidatos.

Nenhum candidato poderá entregar sua prova antes das 21h.
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Equipamentos e/ou consultas: é proibido, na sala de provas, o porte de qualquer aparelho
eletrônico, tais como: máquina calculadora, agenda eletrônica, telefone celular ou
equivalentes, bem como qualquer consulta a livros, anotações ou a colegas.
Os candidatos que tentarem burlar as normas deste processo seletivo serão sumariamente
eliminados.
8. QUESTÕES DAS PROVAS
8.1. A prova para o Vestibular Agendado constará de 01(uma) redação, 02(duas) questões
discursivas de Língua Portuguesa (gramática, interpretação de texto e literatura) e
02(duas) questões de matemática.
9. CARTÃO RESPOSTA
É de responsabilidade do candidato conferir os dados constantes no cartão de respostas.
Qualquer divergência deverá ser imediatamente comunicada ao fiscal de sala e registrada em
ata, para que não resulte em prejuízo para o candidato. O cartão de respostas deve ser
preenchido com caneta esferográfica preta ou azul (escuro). A forma correta de preencher
está indicada no próprio cartão de respostas.

10. PROTESTO DE QUESTÕES DAS PROVAS
Qualquer protesto que o candidato queira fazer de questões das provas deverá ser
devidamente registrado. Se for durante a realização da prova, o fiscal fará o registro na ata da
prova. Se for após a realização da prova, o candidato deverá fazer o protesto por escrito, com
a necessária fundamentação, e encaminhar à Comissão do Vestibular. O prazo limite para
protesto de questões é até as 12 horas do dia 01 de julho de 2016.
11. PROGRAMA DAS DISCIPLINAS
11.1.

Redação

A redação tem como finalidade avaliar a capacidade do candidato, de produzir um texto
escrito considerando a organização do pensamento, a criatividade e o domínio da língua
portuguesa. Serão observados os seguintes aspectos textuais:
coesão e coerência;
criatividade e originalidade;
visão crítica;
correção gramatical.
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Serão sugeridas alternativas para a redação e o candidato deverá optar por apenas uma
delas. Posteriormente, formulará um titulo para sua produção. As alternativas poderão ou
não estar vinculadas aos livros indicados para leitura. O texto (narrativo, descritivo
dissertativo ou em outra modalidade) deverá ter cerca de 25 linhas e apresentar a
variedade culta da língua. Considera-se desqualificada e obterá zero a redação, que fugir
aos temas propostos, por mais bem feita que seja.
Observação: de acordo com a legislação em vigor considerar-se-á desclassificado o
candidato que não fizer a redação ou obtiver nota zero na sua avaliação.
11.2.

Língua Portuguesa - Conteúdo Programático do Ensino Médio

11.3.

Matemática - Conteúdo Programático do Ensino Médio

12. SISTEMA DE AVALIAÇÃO
A prova será composta por partes:
I. Redação (valendo até 50 pontos),
II. Língua Portuguesa, (valendo até 25 pontos, com 03 questões objetivas e 02
questões discursivas)
III. Matemática (valendo até 25 pontos, com 05 questões)

13. DOS RESULTADOS
O resultado do Vestibular Agendado será divulgado até às 24h do dia da realização da
prova, informada pelo candidato no ato da inscrição no site www.faculdade2001.com.br
ou na sede da Faculdade 2001.

14. CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO
Será eliminado o candidato que não comparecer às provas ou que não obtiver resultado
diferente de zero nestas e/ou na redação, ou ainda, que usar de meios ilícitos.
Será eliminado o candidato que tentar utilizar de meios fraudulentos na inscrição ou na
realização da prova.
Será eliminado o candidato que não fizer o item REDAÇÃO ou obtiver nota zero(0) na
sua avaliação.
Será eliminado o candidato que mesmo aprovado e classificado, não apresentar no ato
da matrícula os documentos exigidos para concretização do processo seletivo.
15. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
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Os candidatos serão classificados segundo sua expressa opção de curso. Dentro da
opção, os candidatos serão classificados pelo total de pontos obtidos no concurso,
observada a ordem decrescente.
Em caso de empate no total de pontos obtidos, terá prioridade o candidato que tenha
obtido maior número de pontos na redação. Persistindo o empate, será classificado o
candidato de idade mais elevada.
Em caso de existência de vaga no Curso de Administração, por não haver preenchido
todo o quantitativo previsto, o candidato não classificado poderá ser remanejado para
as vagas remanescentes ofertada pela FACULDADE 2001.
16. APROVAÇÃO
Serão considerados aprovados os candidatos que atingirem as notas de acesso às
vagas existentes para o Curso.
17. ENEM
Nota do ENEM – mínimo 400(quatrocentos) e com prazo máximo de três (3) anos do
concurso.
a) Os candidatos oriundos do ENEM fazem sua inscrição com a entrega da nota e
aguardam o término do processo do vestibular para classificação;
b) Os candidatos oriundos do ENEM que optarem por fazer o Vestibular para aumento
da sua média e melhor se classificar poderão fazê-lo.
c) Os candidatos oriundos do ENEM com média inferior a 400 (quatrocentos) terão que
participar do Processo Seletivo por meio da prova do vestibular.
18. PARTICPANTES DE VESTIBULARES EM OUTRAS IES – nota mínima 5 (cinco.)
a) Apresentar declaração com papel timbrado da IES com nome e nota do Vestibular, e
o comprovante de pagamento do referido processo.
b) Os candidatos oriundos de outros Vestibulares fazem sua inscrição com a entrega
da nota e aguardam o término do processo do Vestibular para classificação.

19. CURSO OFERECIDO
As informações gerais sobre o curso, como duração, regime acadêmico, grade curricular,
ementário das disciplinas, corpo docente com respectiva titulação e regime de trabalho,
entre outras, encontram-se à disposição dos interessados na Secretaria da Faculdade
2001 e no site institucional www.faculdade2001.com.br, conforme determina o art. 47 da
Lei n 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei das Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, e a Portaria n 971, de 22 de agosto de 1997, e a Portaria nº 2864, de 24 de
agosto de 2005.
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BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO
Objetivo: formar profissionais de Administração aptos a assumirem funções de gestão,
assessoramento e coordenação de atividades em empreendimentos organizacionais e
empresariais, públicas e privadas.
Profissão: Administrador | Titulação: Bacharel em Administração
Áreas de atuação: empresas públicas e privadas dos diversos setores; empresas de
consultoria; órgãos públicos (Federais, Estaduais e Municipais)
Atividades profissionais: elaboração, coordenação e implementação de planos, projetos
e programas; exercício e assessoramento de empresas; organização de empresas,
departamentos e empreendimentos organizacionais; consultoria empresarial.

20. CORPO DOCENTE
O nosso corpo docente, que atuará no curso que estamos oferecendo, é constituído de
profissionais da mais alta competência, com profunda vivência e experiência no Ensino
Superior, em nível de graduação e pós-graduação.
Professores especialistas, mestres e doutores com ampla experiência acadêmica e no
mercado de trabalho.
21. INSTALAÇÕES
Em ambiente agradável e aconchegante, que visa principalmente o conforto do aluno e do
professor, a Faculdade 2001 oferece:





Salas climatizadas;
Laboratório de informática com acesso à Internet;
Biblioteca;
Equipamentos audiovisuais.

22. VAGAS:
CURSO

DEPARTAMENTO

Bacharelado em
Administração

Ciências Sociais

PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO
Portaria nº 732 de 23/12/2013, com
Conceito 4 do MEC

CÓDIGO

VAGA

001

100
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23. MATRÍCULAS
Serão matriculados os candidatos aprovados e classificados, rigorosamente, até o
número de vagas do curso.


MATRÍCULA VESTIBULAR AGENDADO – serão realizadas no período de 21/06/2016
a 05/08/2016, no horário das 14h às 21h.



MATRÍCULA DO INGRESSO PELO ENEM – poderá acontecer no ato da apresentação
do comprovante de participação do processo Enem (2013, 2014 e 2015), munido de
toda a documentação relacionada no item 24.



MATRÍCULA PARA PORTADORES DE DIPLOMAS
Serão realizadas matrículas, quando da existência de vagas aos candidatos a alunos,
portadores de diploma, tendo que apresentar no ato da matrícula Diploma ou
Declaração de Conclusão de Curso (original acompanhado de Xerox autenticada),
Histórico Escolar de Nível Superior e as Ementas ou Conteúdos Programáticos das
disciplinas que podem ter relação com as previstas para estudo.
a) Estes documentos serão avaliados pelo professor da disciplina para dispensa, e
referendado pelo Coordenador de Curso.
b) Não serão acatadas disciplinas que tenham 10 (dez) anos ou mais, de estudos
efetivados, por estarem com seus conteúdos ultrapassados.



MATRÍCULA POR TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS IES
O candidato deverá comparecer a Secretaria Acadêmica da FACULDADE 2001 para
requerer VAGA no curso de Administração. No ato deverá apresentar Histórico Escolar
original; Declaração de vínculo; Declaração do Sistema de Avaliação da IES de origem;
Xerox de documentos pessoais – Cédula de Identidade, CPF, Reservista, Ficha 19,
Título de Eleitor com comprovante das últimas eleições, Certidão de nascimento ou
casamento, Comprovante de residência atualizado e passado pelos Correios e uma foto
3x4 recente.
OBS.: Caso a documentação seja do exterior, a mesma terá que ser traduzida para
língua portuguesa, por tradutor juramentado.

24. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA MATRÍCULA
No ato da matrícula, o candidato ou seu representante legal, estando este devidamente
munido de procuração pública, com firma reconhecida, apresentará os documentos a seguir
relacionados:
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 Documentos Originais e Cópias:












Comprovante de pagamento da matrícula 2016.2;
Requerimento de matrícula (disponível na secretaria da FACULDADE 2001) a ser
assinado pelo candidato e, se este for menor, também pelo pai, mãe ou responsável
legal;
Cópia autenticada da cédula de identidade do candidato e do responsável legal (se
for houver);
Cópia autenticada do CPF do candidato e do responsável legal (se for houver);
Cópia autenticada do comprovante de residência (água, luz ou conta de telefone)
em nome do candidato ou pais, responsáveis legal (se for houver);
Cópia autenticada da certidão de nascimento ou casamento do candidato;
Cópia autenticada do comprovante de Serviço Militar (se o candidato pertencer ao
sexo masculino e for maior de 18 anos);
Cópia autenticada do título de eleitor e, se maior de 18 anos, do comprovante do
exercício eleitoral;
Cópia autenticada do certificado de conclusão de curso do Ensino Médio ou curso
equivalente;
Cópia autenticada do histórico escolar definitivo (ficha 19) do Ensino Médio ou curso
equivalente;
Duas(02)Fotografias 3x4, iguais, recente e com boa qualidade.

OBSERVAÇÃO: A devolução dos documentos citados acima só pode ser realizada após a
formalização do cancelamento na Secretaria Acadêmica. O não-comparecimento do candidato
à matrícula nas datas e nos horários estabelecidos ou a falta de qualquer um dos documentos
acima relacionados implicará na perda da vaga por parte do candidato classificado. A vaga
será aproveitada quando do remanejamento para outro candidato.

25. REMANEJAMENTO DE VAGAS
Após a realização das matrículas, no período acima estabelecido, poderão acontecer
novas chamadas de candidatos para o preenchimento das vagas remanescentes.
Diariamente, será divulgada, nas dependências da Faculdade 2001, a listagem dos
remanejamentos, lembrando que, nesses casos, a matrícula deverá ser efetuada no dia
seguinte à convocação.
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26. DAS AULAS

26.1. DATA E HORÁRIO DAS AULAS

Início das aulas : dia 08 / 08 / 2016 .
Horário das aulas: 18:50 às 22:20 horas.

26.2. DISTRIBUIÇÃO DAS SALAS
Em local, próximo à Secretaria da Faculdade 2001, estarão indicadas as Salas de Aulas
do Curso, como também, todas estarão sinalizadas e com a relação dos nomes dos
alunos a elas pertencentes.
26.3. QUADRO DE HORÁRIO DAS AULAS
No ato da matrícula, o aluno receberá o quadro de horário das aulas de seu Curso.
27. DISPOSIÇÕES GERAIS DO PROCESSO SELETIVO
27.1. As informações contidas neste Manual interam, para todos os efeitos, o Edital do
Vestibular Faculdade 2001 2016.2, explicitando e complementando as disposições nele
inseridas.
27.2. Não será concedido trancamento de matrícula no primeiro semestre do Curso.
27.3. Os casos omissos e as situações não previstas neste Edital serão resolvidos pela
Diretoria da Faculdade 2001.

Recife, 18 de maio de 2016.

________________________________________
Prof. Eduardo Magalhães Lira Souto Maior
Diretor Geral
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