EDITAL Nº. 01/21 – FAINSEP
VESTIBULAR AGENDADO
A Faculdade Instituto Superior de Educação do Paraná – FAINSEP, recredenciado
para educação à distância pela Portaria nº. 135/2013 - MEC, publicada no Diário Oficial da
União, Seção 1, de 28/02/2013, à página 32, torna público o processo seletivo para o
ingresso no Curso de Pedagogia, reconhecido pela Portaria nº. 177 de 19 de maio de 2013;
nos cursos de Graduação e curso superior de tecnologia em Recursos Humanos,
autorizados pela Portaria nº. 109, de 5 de abril de 2016 e no Curso de Administração,
autorizado pela Portaria nº. 306 de 18 de julho de 2016 de conformidade com a legislação
os candidatos ao se inscreverem no processo avaliativo, declararam conhecer o
Regimento, as normas da Instituição e o edital, com os quais concordam.
DA FINALIDADE
O Processo Seletivo tem por finalidade selecionar candidatos para preenchimento
de 1700 (hum mil e setecentas) vagas nos cursos de graduação e tecnólogo, na FAINSEP.
O objetivo do vestibular é avaliar o domínio dos conteúdos das disciplinas do ensino médio,
a capacidade de articular ideias com clareza, de relacionar e interpretar fatos e dados.
Estão sendo oferecidas as seguintes vagas, para todo Paraná, no ano de 2021:

CURSO

VAGAS

TURNO

DURAÇÃO

Pedagogia

700

Noturno

4 anos

Administração

500

Noturno

4 anos

500

Noturno

2 anos

Gestão de Recursos
Humanos
(Superior em
Tecnologia)

DATA DA PROVA: Agendada
DA INSCRIÇÃO, TAXA E LOCAIS
Inscrições: pela Internet no site: www.insep.edu.br
Taxa da inscrição: isenta
Locais:
Maringá (Atendimento das 11:00 às 20:00):
Av. Cerro Azul, 1411 – Jardim Novo Horizonte
Fone: (44) 3034-4488
Almirante Tamandaré (Atendimento das 13:00 às 20:00):
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Rua Antônio B. de Siqueira, 245 – Centro
Fone: (41) 3698-6066
Londrina (Atendimento das 13:00 às 21:00):
Av. Juscelino Kubitscheck, 3190 - Vila Ipiranga
Fone: (43) 3027-2001
Mandaguaçu (Atendimento online durante o período de pandemia)
Paiçandu (Atendimento online durante o período de pandemia)
Terra Roxa (Atendimento das 13:00 às 21:00):
Av. Pres. Castelo Branco, 186
Fone: (44) 9 9825-5445

INFORMAÇÕES SOBRE A PROVA DO VESTIBULAR
A prova constará de:
a)
Vinte questões envolvendo conhecimentos gerais e da educação básica:
português, matemática, ciências, geografia e história, valendo de 0 (zero) a 10
(dez), com peso 1 (um).
b)
Redação, valendo de 0 (zero) a 10 (dez), com peso 3 (três).


No preenchimento do gabarito de resposta e na escrita final da redação só será
permitido o uso de caneta azul ou preta.



Caso o candidato não consiga alcançar a nota mínima de três na redação, estará
automaticamente reprovado. A correção da redação estará sujeita aos critérios:
estrutura textual (título, introdução, desenvolvimento, conclusão), adequação ao
tema proposto, nível de argumentação, correção gramatical, ortografia e observância
no número de linhas indicadas, que será de no mínimo vinte linhas.



Os casos omissos serão resolvidos, de forma conjunta, pelo diretor geral, diretor
pedagógico e coordenadores dos cursos.

Obs.: Durante o período de pandemia, os vestibulares serão aplicados na modalidade
online. No dia da prova (em caso de realização presencial) o candidato deverá trazer
documento oficial com foto e xerox do RG e apresentar RG original.

DA CLASSIFICAÇÃO
A classificação dar-se-á pela nota obtida pela média ponderada das questões
objetivas, com peso 1, com a nota da redação, com peso 3, em ordem decrescente, no
limite das vagas.
No caso de empate em notas, será classificado o candidato com maior nota na
redação e, se persistir o empate, o mais idoso.
Em caso de sobra de vagas será oportunizado vestibular agendado, e as matrículas
serão feitas no limite de vagas.
DO RESULTADO
O resultado será publicado em edital no site: www.insep.edu.br, nas dependências
da sede e dos polos da FAINSEP, em três dias úteis.
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DAS MATRÍCULAS
As matrículas deverão ser feitas, no mesmo local do vestibular, ou então, na sede
da FAINSEP (nos períodos vespertino e noturno), e/ou na secretaria dos polos, (nos
períodos vespertino e noturno). As turmas para tutorias deverão ser formadas com no
mínimo 25 estudantes, e terão o máximo de 90. As tutorias serão oferecidas,
preferencialmente, à noite.
Obs.: As matrículas poderão ser feitas pelo site institucional.
INÍCIO DAS AULAS: enquanto existir oferta de módulo, a qualquer tempo antes do início
do mesmo.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Para matrícula serão exigidas duas vias de: xerox do certificado de conclusão e do
histórico do ensino médio ou equivalente; xerox da certidão de casamento ou nascimento,
do RG, CPF e do título de eleitor; certificado de reservista; 1 foto 3x4 recentes; fotocópia
autenticada do último holerite (se funcionário público) e, ainda, assinatura de contrato de
prestação de serviços em duas vias.
Trazer o original dos documentos para autenticação pela secretaria da
FAINSEP.

Maringá, 04 de janeiro de 2021.

Profa. Suzana Karling
Diretora Geral
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