EDITAL nº 03/17
Dispõe sobre as normas que
regerão o Processo Seletivo
para o Curso de Bacharelado
em Filosofia / 2018.

A Faculdade Dom Luciano Mendes – FDLM, recredenciada junto ao MEC pela portaria de
nº. 1240, publicada em 20 de dezembro de 2013 divulga as normas para inscrição de candidatos ao
Processo Seletivo do Curso de Bacharelado em Filosofia – 2018, com 30 (trinta) vagas a serem
preenchidas de acordo com o disposto na Portaria – MEC nº. 2487, de 12.09.03, com previsão de
03 (três) anos para a integralização curricular.
1. A seleção, de caráter classificatório, constará de prova escrita em: a) Língua Portuguesa
(gramática e interpretação); b) Redação; c) História contemporânea do Brasil; d) Língua
Estrangeira (Inglês/Espanhol); e) Prova de Filosofia (Interpretação de uma obra).
2. As provas versarão sobre conteúdos curriculares do Ensino Médio, etapa final da
Educação Básica.
3. A classificação se dará por ordem decrescente da pontuação obtida entre os candidatos
que obtiverem o mínimo de 50% (cinquenta por cento) dos pontos atribuídos à redação
e 30% (trinta por cento) dos pontos atribuídos ao somatório das demais provas, não sendo
previstos revisão de provas nem recursos quanto ao conteúdo.
4. Os resultados do Processo Seletivo são válidos exclusivamente para o período letivo que
se inicia em fevereiro de 2018.
5. Não ocorrendo o preenchimento de todas as vagas, poderão ser aceitos alunos portadores
de diplomas de graduação.
6. Na hipótese de restarem vagas por desistência de candidatos classificados, serão abertas,
em data a ser divulgada matrículas para candidatos aprovados, não incluídos no número
de vagas existentes.
7. Em caso de empate no Processo Seletivo, serão observados os seguintes critérios de
desempate:
a) Prioridade ao candidato que obtiver maior número de pontos na prova de Língua
Portuguesa;
b) Persistindo o empate, prioridade ao candidato que obtiver maior número de pontos na
soma dos resultados das provas de Língua Portuguesa e Filosofia (Interpretação de uma
obra);
c) Persistindo, ainda, o empate, prioridade ao candidato que tiver maior idade.
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8. Período de Inscrição:23 de outubro a 24 de novembro de 2017.

9. Inscrição e realização das provas:
 Inscrição exclusivamente pelo site da Faculdade – www.famariana.edu.br.
 Documentos exigidos para a realização das provas: a - documento oficial de
identificação que contenha foto do candidato; b - comprovante do depósito da taxa
de inscrição, com a devida autenticação mecânica, no valor de R$ 70,00 (setenta
reais) no Banco do Brasil, Agência 2279-9, Conta Corrente nº. 25963-2 em nome
da Faculdade Arquidiocesana de Mariana.

10. Data da realização das provas do processo seletivo 2018 da FDLM
 Dia 02 de dezembro de 2017, no prédio da FDLM, obedecendo à seguinte
programação:
8h30min.:Início
1. Língua Portuguesa (gramática e interpretação de texto);
2. Língua Estrangeira;
3. História contemporânea do Brasil;
4. Prova de Filosofia (Interpretação de uma obra);
5. Redação.
Duração da Prova: de 8h30min. às 12h30min. (quatro horas).
Obra indicada: FRANK, Victor E. Em busca de Sentido: um psicólogo no campo de
concentração. Editora Vozes.

11. Divulgação dos resultados do Processo Seletivo: até 20 de dezembro de 2017. Esses
resultados serão afixados no prédio da Faculdade e divulgados pelos sites
www.famariana.edu.br e www.arqmariana.com.br
12. Matrícula
 Data do pagamento e entrega de documentos: 08 a 12 de janeiro de 2018
 Local: Secretaria da Faculdade – Rodovia dos Inconfidentes, Km 108, Chácara –
Mariana, MG; horário de funcionamento: de 7h30minas 16h30min.
 Documentação necessária:
i. Certificado ou diploma de curso de ensino médio ou equivalente, com o
respectivo histórico escolar;
ii. Certidão de Nascimento;
iii. Cédula de identidade;
iv. CPF;
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v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

Título;
Prova de quitação com o serviço militar
Cópia de certidão de nascimento;
Duas fotos 3x4 recentes;
Comprovante de pagamento;
Em caso de diplomado em curso de graduação, é exigida a apresentação
do diploma, devidamente registrado, em substituição ao certificado ou
diploma de conclusão do ensino médio.
xi. Ao candidato que desejar concorrer à bolsa de estudo, serão exigidos
outros documentos no ato da matrícula.

13. Material para realização das provas:
 Caneta esferográfica AZUL ou PRETA;
Observação: Não é permitido portar telefone celular ou qualquer equipamento
semelhante.
14. Outras informações poderão ser obtidas pelos telefones (31) 3558-1439 pelo site
www.famariana.edu.br; e pelo e-mail-fam.mariana@gmail.com; e pelo WhatsApp
(31)98303-4614.

Mariana, 19 de outubro de 2017.

Wander Torres Costa
Diretor Acadêmico

Vander Sebastião Martins
Diretor Geral
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