EDITAL PROCESSO SELETIVO – VESTIBULAR TRADICIONAL 2019/2
FACULDADE PROMOVE DE SETE LAGOAS/MG

A ISLEC – INSTITUTO SETELAGOANO DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIA LTDA mantenedora das FACULDADES
PROMOVE DE SETE LAGOAS, torna público, na forma regimental e em consonância com as
disposições legais, que estarão abertas as inscrições para o PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR
TRADICIONAL 2019/2 destinado a candidatos calouros, que já concluíram o Ensino Médio, com a
finalidade de ingresso no segundo semestre de 2019, de acordo com as informações abaixo.

1. DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1. O processo seletivo destina-se ao ingresso de novos alunos para os cursos ofertados nas
Faculdades Promove de Sete Lagoas, com a distribuição de bolsas de estudo para os participantes.
1.2. A participação e a classificação no processo seletivo são condições imprescindíveis para a
obtenção das bolsas de estudo.
1.3. As bolsas de estudo serão distribuídas conforme item 4 deste edital.

2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições para o processo seletivo estarão abertas no período de 06 a 31 de maio de 2019.
2.2. A inscrição será feita mediante preenchimento de formulário eletrônico disponível no site
www.promovesetelagoas.com.br. Todos os campos deverão ser preenchidos.
2.3. Poderão se inscrever candidatos que tenham concluído o ensino médio (ou equivalente) ou que
o façam até a data de matrícula, em escolas devidamente autorizadas pelo Ministério da Educação.
2.4. Não há pagamento de taxa de inscrição, sendo o processo inteiramente gratuito.
2.5. É de inteira responsabilidade do candidato a veracidade dos dados informados para efetivação
da inscrição.

3. DOS CURSOS E VAGAS
3.1. Para o processo seletivo 2019/2 serão ofertados cursos e vagas de acordo com a tabela abaixo
descritiva:

Curso

Nº de
Períodos

Modalidade

Total
Vagas

Administração*

08

Presencial

40

Comunicação Social*

08

Presencial

40

Direito*

10

Presencial

40

Enfermagem**

10

Presencial

40

Engenharia Civil***

10

Presencial

40

Gestão de Recursos Humanos*

04

Presencial

40

Logística***

04

Presencial

40

Psicologia**

10

Presencial

40

Redes de Computadores*

06

Presencial

40

IES

Faculdades
Promove de
Sete Lagoas

* Unidade Sede => Rua Dr. Pena, nº 35, Centro, Sete Lagoas.
** Unidade I => Rua Dr. Pena, nº 163, Centro, Sete Lagoas.
*** Unidade II => Av. Prefeito Alberto Moura, nº 15, Nova Cidade, Sete Lagoas.

4. DAS BOLSAS DE ESTUDO
4.1. No processo seletivo serão distribuídas bolsas de estudo de 30% a 80%, de acordo com a
classificação geral dos candidatos.
4.2. As bolsas serão distribuídas da seguinte forma: as de 80% destinadas a 01% dos participantes; as
de 60% destinadas a 20% dos participantes; as de 50% destinadas a 25% dos participantes; as de 40%
destinadas a 30% dos participantes; e as de 30% destinadas a 24% dos participantes.
4.3. Todos os participantes que forem aprovados no processo seletivo, de acordo com as normas
estabelecidas no item 6 deste edital, terão garantida uma bolsa mínima de 30%.
4.4. As bolsas de estudo são válidas para todo o curso, não podendo ser transferidas para outro curso
diferente daquele escolhido no momento da inscrição.

5. DAS PROVAS
5.1. A prova escrita será realizada no dia 01 de junho de 2019, das 09h às 12h, na Unidade Sede das
Faculdades Promove, situada à Rua Doutor Pena, n.º 35, Centro, Sete Lagoas/MG.
5.2. A prova escrita será sem consulta e contará com questões de Língua Portuguesa e Interpretação
de Textos, Conhecimentos Gerais, Raciocínio Lógico e Redação, de acordo com o conteúdo
programático descrito no anexo I deste edital.
5.3. A prova escrita deverá ser feita pelo próprio candidato, à mão, com letra legível, com caneta
esferográfica de tinta azul ou preta, não sendo permitida a participação e/ou interferência de outras

pessoas, salvo se o candidato for portador de necessidades especiais e houver a necessidade de
ledor, intérprete, etc.
5.4. O candidato deverá comparecer ao local de provas com antecedência de 15 minutos, portando
o documento de identificação, lápis, borracha e caneta preta ou azul.
5.5. Não será permitido ao candidato o uso de aparelhos eletrônicos ou calculadoras de qualquer
tipo durante a realização das provas, tampouco o uso de telefone celular. O descumprimento
implicará em eliminação do processo.
5.6. Não haverá segunda chamada de provas, tampouco revisão ou vista das provas em qualquer
momento do processo.

6. DA CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO
6.1. Serão atribuídas notas de zero a cem pontos a cada uma das provas: Língua Portuguesa e
Interpretação de Textos, Conhecimentos Gerais, Raciocínio Lógico e Redação. O total de pontos será
igual a soma das notas obtidas nas provas.
6.2. Estará eliminado o candidato que zerar alguma avaliação ou obtiver menos que 30% dos pontos
na somatória geral das provas.
6.3. Os candidatos serão classificados pela ordem decrescente dos pontos obtidos como resultado
final.
6.4. Ocorrendo empate na classificação, o critério de desempate será a nota da prova de Língua
Portuguesa e Interpretação de Texto.
6.5. Os resultados serão divulgados no dia 05 de junho de 2019, a partir das 18h, no site
www.promovesetelagoas.com.br.

7. DAS MATRÍCULAS
7.1. As matrículas serão realizadas na Central de Atendimento da Unidade Sede (Rua Doutor Pena,
n.º 35, Centro), no horário de 13h às 21h30min.
7.2. A documentação necessária para efetivação da matrícula é (cópia e original):
- RG e CPF;
- Título de eleitor;
- Comprovante da última votação;
- Comprovante de endereço;
- Certidão de nascimento ou casamento;

- Certificado de alistamento militar (para o sexo masculino);
- Histórico escolar do Ensino Médio;
- 02 fotos 3X4
7.3. O cancelamento da matrícula é prerrogativa da mantenedora caso seja apurada qualquer
irregularidade na documentação do candidato ou se houver outra limitação impeditiva.
7.4. Caso haja a necessidade do cancelamento da matrícula, o responsável financeiro deverá requerêlo, por escrito, na Central de Atendimento da Unidade Sede, e terá a restituição do valor referente à
matrícula, retendo-se 20% a título de despesas administrativas, desde que a solicitação seja feita,
impreterivelmente, até o último dia útil de julho de 2019.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas do processo seletivo 2019-2, contidas
neste edital.
8.2. Na ocorrência de caso fortuito, força maior ou outro fator que impeça a realização do processo
seletivo, a Institução reserva-se o direito de cancelar ou substituir a prova, de modo a viabilizar a
admissão.
8.3. Os casos omissos serão resolvidos pela mantenedora da Instituição.

Sete Lagoas, 03 de maio de 2019.

Profª. Nayara Pereira Breder Roque
Diretora Acadêmica Faculdades Promove

Prof. Márcio Henrique Portilho
Diretor Administrativo financeiro Faculdades Promove

ANEXO I
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Língua Portuguesa e Interpretação de Textos = 15 questões
1) Estudo do texto: as sequências discursivas e os gêneros textuais no sistema de comunicação e
informação -modos de organização da composição textual; atividades de produção escrita e de
leitura de textos gerados nas diferentes esferas sociais - públicas e privadas. Conhecimento
gramatical, estilístico (qualidades do texto) e semântico; Conhecimento Histórico – literário (escolas
e gêneros literários, estrutura do texto), leitura e prática;
2) Estudo dos aspectos linguísticos em diferentes textos: recursos expressivos da língua,
procedimentos de construção e recepção de textos -organização da macroestrutura semântica e a
articulação entre ideias e proposições (relações lógico-semânticas).
3) Estudo dos aspectos linguísticos da língua portuguesa: usos da língua: norma culta e variação
linguística -uso dos recursos linguísticos em relação ao contexto em que o texto é constituído:
elementos de referência pessoal, temporal, espacial, registro linguístico, grau de formalidade,
seleção lexical, tempos e modos verbais; uso dos recursos linguísticos em processo de coesão textual:
elementos de articulação das sequências dos textos ou à construção da microestrutura do texto.
4) Estudo dos gêneros digitais: tecnologia da comunicação e informação: impacto e função social -o
texto literário típico da cultura de massa: o suporte textual em gêneros digitais; a caracterização dos
interlocutores na comunicação tecnológica; os recursos linguísticos e os gêneros digitais; a função
social das novas tecnologias.

Conhecimentos Gerais = 10 questões
1) Diversidade cultural, conflitos e vida em sociedade
- Cultura material e imaterial; patrimônio e diversidade cultural no Brasil.
- A Conquista da América. Conflitos entre europeus e indígenas na América colonial. A escravidão e
formas de resistência indígena e africana na América.
- História cultural dos povos africanos. A luta dos negros no Brasil e o negro na formação da sociedade
brasileira.
- História dos povos indígenas e a formação sociocultural brasileira.
- Movimentos culturais no mundo ocidental e seus impactos na vida política e social.
2) Formas de organização social, movimentos sociais, pensamento político e ação do Estado

- Cidadania e democracia na Antiguidade; Estado e direitos do cidadão a partir da Idade Moderna;
democracia direta, indireta e representativa.
- Revoluções sociais e políticas na Europa Moderna.
- Formação territorial brasileira; as regiões brasileiras; políticas de reordenamento territorial.
- As lutas pela conquista da independência política das colônias da América.
- Grupos sociais em conflito no Brasil imperial e a construção da nação.
- O desenvolvimento do pensamento liberal na sociedade capitalista e seus críticos nos séculos XIX e
XX.
- Políticas de colonização, migração, imigração e emigração no Brasil nos séculos XIX e XX.
- A atuação dos grupos sociais e os grandes processos revolucionários do século XX: Revolução
Bolchevique, Revolução Chinesa e Revolução Cubana.
- Geopolítica e conflitos entre os séculos XIX e XX: Imperialismo, a ocupação da Ásia e da África, as
Guerras Mundiais e a Guerra Fria.
- Os sistemas totalitários na Europa do século XX: nazifascista, franquismo, salazarismo e stalinismo.
Ditaduras políticas na América Latina: Estado Novo no Brasil e ditaduras na América.
- Vida urbana: redes e hierarquia nas cidades, pobreza e segregação espacial.
3) Características e transformações das estruturas produtivas
- Diferentes formas de organização da produção: escravismo antigo, feudalismo, capitalismo,
socialismo e suas diferentes experiências.
- Economia agroexportadora brasileira: complexo açucareiro; a mineração no período colonial; a
economia cafeeira; a borracha na Amazônia.
- Revolução Industrial: criação do sistema de fábrica na Europa e transformações no processo de
produção. Formação do espaço urbano-industrial.
- Transformações na estrutura produtiva no século XX: o fordismo, o toyotismo, as novas técnicas de
produção e seus impactos.
- A industrialização brasileira, a urbanização e as transformações sociais e trabalhistas.
- A globalização e as novas tecnologias de telecomunicação e suas consequências econômicas,
políticas e sociais.
- Produção e transformação dos espaços agrários. Modernização da agricultura e estruturas agrárias
tradicionais. O agronegócio, a agricultura familiar, os assalariados do campo e as lutas sociais no
campo. A relação campo-cidade.
4) Os domínios naturais e a relação do ser humano com o ambiente

- Relação homem-natureza, a apropriação dos recursos naturais pelas sociedades ao longo do tempo.
Impacto ambiental das atividades econômicas no Brasil.
- Recursos minerais e energéticos: exploração e impactos. Recursos hídricos; bacias hidrográficas e
seus aproveitamentos.
- As questões ambientais contemporâneas: mudança climática, ilhas de calor, efeito estufa, chuva
ácida, a destruição da camada de ozônio. A nova ordem ambiental internacional; políticas territoriais
ambientais; uso e conservação dos recursos naturais, unidades de conservação, corredores
ecológicos, zoneamento ecológico e econômico.
- Origem e evolução do conceito de sustentabilidade.
- Estrutura interna da terra. Estruturas do solo e do relevo; agentes internos e externos modeladores
do relevo.
- Situação geral da atmosfera e classificação climática. As características climáticas do território
brasileiro.
- Os grandes domínios da vegetação no Brasil e no mundo.

5) Representação espacial
- Projeções cartográficas; leitura de mapas temáticos, físicos e políticos; tecnologias modernas
aplicadas à cartografia.

Raciocínio Lógico = 05 questões
Processo de estruturação do pensamento, de acordo com as normas da lógica, para conclusão ou
resolução de um problema.

Redação
Redação dissertativa-argumentativa com temas relevantes ou da atualiadade.

