
 

 

A Faculdade de Ciências Sociais de Florianópolis (FCSF), integrante do Sistema Federal de 
Ensino do Ministério da Educação e mantida pelo Complexo de Ensino Superior da Santa 
Catarina (CESUSC), Recredenciada pela Portaria MEC n. 736, de 09.08.2013 publicada no 
DOU de 12.08.2013, por meio de sua Comissão Permanente do Processo Seletivo, declara 
abertas as inscrições para o Processo Seletivo Vestibular de Verão 2015, aos Cursos abaixo 
indicados, com as respectivas Portarias de Autorização/Reconhecimento, a ser realizado 
conforme as regras e instruções aqui dispostas, que a Instituição se obriga a cumprir, e os 
candidatos que se inscreverem declaram conhecer e com elas concordar. 
 
 

Administração 
Portaria Ministerial nº 703 de 18/12/2013, 

publicada no D.O.U de 19/12/2013. 
Curso Superior de Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas 
Portaria Ministerial nº 295 de 09/07/2013, 

publicada no D.O.U de 10/07/2013. 
Curso Superior de Tecnologia em Design de 

Interiores 
Portaria Ministerial nº 445 de 01/11/2011, 

publicada no D.O.U de 03/11/2011. 

Direito 
Portaria Ministerial nº 771 de 23/03/2006, 

publicada no D.O.U de 24/03/2006. 

Psicologia 
Portaria Ministerial nº 703 de 18/12/2013, 

publicada no D.O.U de 19/12/2013. 
 
 
1. PERÍODO E LOCAIS DE INSCRIÇÃO: 
As inscrições serão realizadas no período compreendido entre os dias 29 de outubro de 2014 
e 27 de novembro de 2014, e deverão ser realizadas via Internet por meio do site 
http://www.cesusc.edu.br.  
Na Faculdade de Ciências Sociais de Florianópolis/FCSF, será disponibilizado Laboratório de 
Informática para fins de inscrição e impressão de boleto. 
 
2. INSCRIÇÃO: 
A inscrição deverá ser feita pelo candidato, por meio do preenchimento de formulário via 
Internet, através do site http://www.cesusc.edu.br. 
 
CONDIÇÕES ESPECIAIS DE PROVA: se o candidato necessitar de condições especiais para 
realizar a prova, deverá preencher o espaço apropriado no formulário de inscrição, bem 
como oficializar por escrito as condições necessárias, impreterivelmente até o dia 21 de 
novembro de 2014, e encaminhar à Comissão Permanente do Processo Seletivo, localizada à 
Rodovia SC 401, km 10, trevo de Santo Antônio de Lisboa. 
 
3. VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO: 
O valor da taxa é de R$ 15,00 (quinze reais), a ser pago em parcela única, no local de 
inscrição, ou boleto impresso via Internet em qualquer agência bancária até o vencimento. 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. CURSOS OFERECIDOS, TURNOS, VAGAS, REGIME DE ENSINO E UNIDADES: 
 
 

Administração 
Matutino 

50 
vagas 

Florianópolis 

Noturno 
100 

vagas 
Florianópolis 

Curso Superior de Tecnologia em 
Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas 
Noturno 

50 
vagas 

Florianópolis 

Curso Superior de Tecnologia em 
Design de Interiores 

Noturno 
50 

vagas 
Florianópolis 

Direito 
Matutino 

100 
vagas 

Florianópolis 

Noturno 
150 

vagas 
Florianópolis 

Psicologia Matutino 
70 

vagas 
Florianópolis 

 
 
5. AS PROVAS DO CONCURSO VESTIBULAR: 
A prova, obrigatória para todos os candidatos, será realizada em uma única data - 29 de 
novembro de 2014 -, e obedecerá rigorosamente ao horário e duração registrados abaixo: 
a) A prova terá início às 14h, quando ocorrerá o fechamento dos portões de acesso. 
b) Os candidatos só poderão deixar a sala em que estiverem realizando as provas, 60 (sessenta) 
minutos após seu início. Os dois últimos candidatos a encerrarem as provas deverão deixar a 
sala juntos. 
c) O tempo máximo para realização da prova é de 3 (três) horas, e o encerramento ocorrerá às 
17h. 
O programa da prova está no anexo I deste Edital. 
 
 
6. LOCAL DA PROVA: 
A prova será realizada na Faculdade de Ciências Sociais de Florianópolis/FCSF.  
A autenticação no canhoto de inscrição ou boleto confirma a inscrição no Processo Seletivo 
Vestibular de Verão 2015. 
A localização da sala onde o candidato prestará o Concurso Vestibular estará disponível no 
hall de entrada da Faculdade no dia da prova.  
 
 
7. MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS: 
Os candidatos deverão portar no local de provas: 

a) Documento de identidade apresentado no ato da inscrição; 
b) Caneta esferográfica, escrita normal, com tinta azul ou preta. 
 
 
 
 



 

 

8. VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO: 
O resultado do Processo Seletivo Vestibular de Verão 2015 da FCSF/CESUSC, de que trata o 
presente Edital, é válido apenas para as vagas nele relacionadas, para matrícula no 1o 
semestre letivo de 2015. 
 
OBSERVAÇÃO: Em virtude da natureza de Concurso Vestibular, em caso algum haverá segunda 
chamada para a realização das provas. No caso de alguma questão ser considerada 
inválida ou ter mais de uma resposta, os pontos correspondentes serão atribuídos a 
todos os candidatos. 
 
 

9. PROCESSO CLASSIFICATÓRIO, APROVEITAMENTO DE VAGAS E CRITÉRIO DE 
DESEMPATE: 
O processo de seleção realizado pela Comissão Permanente do Processo Seletivo é de 
natureza classificatória e ocorre em ordem decrescente de notas por Curso e por turno: 
 Os candidatos que obtiverem maior número de pontos no somatório das notas das provas, 
respeitando-se o limite de vagas previsto neste Edital, serão os primeiros aprovados; 
 Os candidatos que obtiverem nota igual a zero na prova de Redação e/ou Língua 
Portuguesa e Literatura Brasileira estarão desclassificados; 
 Na ocorrência de candidatos com igual número de pontos no somatório citado, far-se-á o 
desempate, para fins de classificação nas vagas, considerando-se a nota obtida na prova de 
Redação. Permanecendo o empate, serão consideradas, sucessivamente, as notas obtidas nas 
provas de: Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Conhecimentos Gerais e Atualidades e 
Língua Estrangeira. Se ainda assim permanecer o empate, será classificado o candidato de 
mais idade. 
 Se o total de vagas fixado para o Curso e turno não for preenchido em primeira publicação 
da lista, serão convocados os candidatos classificados imediatamente após o último 
classificado em primeira chamada, em quantidade suficiente para o preenchimento das vagas 
ainda existentes. 
 
 
10. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: 
A Comissão divulgará a lista dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Vestibular de 
Verão 2015 da FCSF/CESUSC em ordem alfabética, até o dia 2 de dezembro de 2014, sem 
qualquer menção de notas ou pontos obtidos, independentemente da ordem de classificação. 
A lista será exposta ao público, em edital, na sede da FCSF/CESUSC, via Internet através do 
site http://www.cesusc.edu.br, e/ou jornal de circulação em Santa Catarina. A FCSF/CESUSC 
não se compromete em avisar aos interessados individualmente a sua aprovação. 
 
 
11. MATRÍCULAS: 
As matrículas serão realizadas na Secretaria Acadêmica da Faculdade de Ciências Sociais de 
Florianópolis FCSF/CESUSC na Rodovia SC 401, km 10 – Santo Antônio de Lisboa – 
Florianópolis/SC, entre os dias 3 e 5 de dezembro de 2014, para todos os Cursos, no horário 
das 10h às 19h. A documentação necessária para a matrícula consta no Anexo II deste edital. 
A Faculdade de Ciências Sociais de Florianópolis (FCS) reserva-se o direito de suspender a 
oferta da turma, caso não haja número mínimo de 40 (quarenta) matriculados por turma. 
 



 

 

 
12. PERDA DA VAGA: 
Perderá a vaga o candidato que:  
a) não apresentar documento de conclusão do ensino médio, de acordo com a legislação 
em vigor, ou diploma e histórico escolar de nível superior;  
b) Por qualquer motivo, não realizar a matrícula nos dias e horários previstos no item 11 
deste Edital. Não terá direito à matrícula, o candidato cuja classificação ultrapasse o número 
de vagas ofertadas e efetivamente preenchidas, na forma do previsto no item 9 deste Edital. 
 
 
13. DISPOSIÇÕES GERAIS: 
Na existência de vagas não preenchidas, a Faculdade de Ciências Sociais de Florianópolis 
reserva-se o direito de ofertá-las em processos seletivos suplementares. 
Esta Instituição não é obrigada a dispensar a frequência dos alunos que, por convicção 
religiosa, não queiram frequentar as aulas às sextas-feiras, após as 18h, e aos sábados. A 
inscrição do candidato implica aceitação das condições do Concurso e das decisões que 
possam ser tomadas pela Comissão Permanente do Processo Seletivo desta Instituição. Em 
decorrência da necessidade de se completarem os dias letivos exigidos no semestre, poderá 
haver aulas aos sábados, no período diurno, para alunos matriculados em Cursos dos turnos 
manhã, tarde e noite. Não será oferecido Curso cujo número de candidatos inscritos, 
aprovados e matriculados seja inferior a 40 (quarenta). De acordo com legislação em vigor, 
os valores a serem cobrados dos aprovados, a relação do corpo docente, com a respectiva 
titulação, e a discriminação dos recursos materiais, encontrar-se-ão à disposição dos 
candidatos na Secretaria da Faculdade. Esse Concurso tem validade exclusivamente para o 1º 
semestre de 2015. 
Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pela Comissão Permanente do Processo 
Seletivo da Faculdade de Ciências Sociais de Florianópolis – FCSF/CESUSC. 

  
 
 
 

Florianópolis, 16 de outubro de 2014. 
 
 
 
 

 
Betina Ines Backes 

Presidente da Comissão Permanente do Processo Seletivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO I 
 

PROGRAMAS PARA AS PROVAS E QUANTIDADE DE QUESTÕES: 
 
 
1. Redação: 
Na prova de Redação, o candidato terá que demonstrar sua capacidade de expressão escrita. 
A prova de Redação será constituída de um tema proposto para dissertação, com no mínimo 
15 (quinze) e no máximo 25 (vinte e cinco) linhas e deverá atender aos seguintes aspectos: 
a) Fidelidade ao que propõe a questão; 
b) Uso adequado dos recursos coesivos da linguagem escrita; 
c) Domínio da língua culta contemporânea e das normas de concordância e 
regência, além do uso de vocabulário compatível; 
d) Domínio das estruturas sintáticas por meio do emprego adequado dos recursos 
de coordenação e subordinação, bem como dos sinais de pontuação, tendo em vista um 
máximo de clareza e precisão expressiva; 
e) Legibilidade do texto e respeito às normas ortográficas em vigor. 
 
 
2. Português: 
A prova de Português compreende questões objetivas de Língua Portuguesa e Literatura 
Brasileira. 
 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Tem por objetivo central avaliar a capacidade do candidato em compreender textos 
compatíveis com o nível de informação e com a experiência de leitura que se espera de um 
concludente do ensino médio, bem como sua capacidade de perceber relações estruturais e 
semânticas entre fatos da língua. 
 
 
LITERATURA BRASILEIRA 
As questões de Literatura Brasileira versarão sobre: 
a) Escolas Literárias. 
b) As obras a seguir, nas quais os textos serão abordados em função de seu 
momento cultural, sua situação na história da literatura brasileira e sua realização como 
obra de arte literária. 
 
 
LISPECTOR, Clarice. A hora da estrela. Rio de Janeiro: Rocco, 1999. 87 p. 
VERÍSSIMO, Luiz Fernando. Comédias para se ler na escola. Rio de Janeiro: 2001. 175 p. 
 
 
3. Raciocínio Lógico: 
O conteúdo visa à apuração da habilidade do candidato para entender a estrutura lógica de 
relações arbitrárias entre pessoas, lugares, coisas ou eventos fictícios, deduzir novas 
informações a partir de relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a 
estrutura daquelas relações. 



 

 

 
 
4. Conhecimentos Gerais e Atualidades 
Sociodiversidade: multiculturalismo e inclusão; exclusão e minorias; biodiversidade; 
ecologia; novos mapas sócios e geopolíticos; globalização; arte e filosofia; estética; políticas 
públicas: educação, habitação, saúde e segurança; redes sociais e responsabilidade: setor 
público, privado, terceiro setor; relações interpessoais (respeitar, cuidar, considerar e 
conviver); vida urbana e rural; inclusão/exclusão digital; cidadania; ética; direitos humanos; 
violência; terrorismo, avanços tecnológicos, relações de trabalho.  
A leitura de jornais e revistas, o acompanhamento de programas noticiosos na televisão e 
dos fatos jornalísticos importantes do Brasil e do mundo, poderá auxiliar na resolução das 
questões propostas na prova. 
 
 
5. Língua Estrangeira Moderna (Inglês ou Espanhol): 
O candidato deverá demonstrar capacidade de decodificar e interpretar textos autênticos, 
em linguagem padrão atual, estilo formal, de nível léxico-gramatical a nível cultural de 
ensino médio. 
A decodificação e a interpretação serão medidas por meio de questões que poderão envolver 
perguntas e respostas, transformações estruturais, tradução de vocábulos, locuções e 
períodos, elucidação através de sinônimos, antônimos e definições, perífrases, resumos 
sucintos e preenchimento de lacunas. 
 
 
Composição da Prova: 
Redação – mínimo 15 (quinze) linhas e no máximo 25 (vinte e cinco) linhas 
Língua Portuguesa e Literatura Brasileira – 10 questões 
Raciocínio Lógico – 5 questões 
Conhecimentos Gerais e Atualidades – 10 questões 
Língua Estrangeira Moderna (Inglês ou Espanhol) – 5 questões 
 
 
O “Caderno de Provas” será integrado por 30 questões, numeradas de 01 a 30. 
No dia da prova, ao receber o seu Caderno, confira-o e certifique-se de que ele está completo. Se 
não estiver, chame o fiscal da sala. 
Você deverá responder às questões da prova de Língua Estrangeira, conforme sua escolha no 
ato da inscrição. Se por acaso não lembrar, consulte o cabeçalho de seu cartão de respostas. 
O “Cartão de Respostas” é personalizado e não poderá ser substituído. Somente anote as 
respostas no Cartão quando tiver absoluta certeza de que a opção de resposta escolhida é a que 
você deseja assinalar. Utilize o próprio Caderno de Provas para assinalar, num primeiro 
momento, antes de transcrever para o Cartão de Respostas. 
Para a prova de Redação, o candidato deverá utilizar folha de papel fornecida para esse fim. No 
Caderno de Provas, haverá folhas para rascunho. 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO II 
 

PROCEDIMENTOS E DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA: 
 
a) Fotocópia autenticada do HISTÓRICO ESCOLAR de ensino médio; 
Obs: Caso o candidato tenha concluído ou cursado parte do ensino médio no exterior, o 
HISTÓRICO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO deverá vir traduzido por tradutor juramentado 
e ter equivalência de estudos atestado pelo Conselho Estadual de Educação. 
b) Fotocópia autenticada do DIPLOMA ou CERTIFICADO DE CONCLUSÃO, 
registrado no órgão competente (frente e verso numa única folha), se o candidato advém do 
ensino médio profissionalizante ou ensino médio, respectivamente; 
c) Fotocópia autenticada do DIPLOMA registrado no órgão competente 
(frente/verso numa única folha) e do respectivo HISTÓRICO ESCOLAR, se o candidato 
classificado possuir escolarização superior; 
d) Entregar fotocópias autenticadas* dos seguintes documentos: 
d.1) Certidão de nascimento ou casamento; 
(em conformidade com o documento de identidade) 
d.2) Cédula de identidade*; 
(CNH/Carteira Nacional de Habilitação não possui validade para fins de Registro de 
Diploma) 
d.3) Título eleitoral (com comprovante de estar quite com suas obrigações eleitorais) para 
brasileiros maiores de 18 anos*; 
(Justificativa de voto não serve como comprovação. Providencie certidão de quitação 
eleitoral) 
d.4) Comprovante de estar quite com o serviço militar (se for do sexo masculino, brasileiro e 
maior de 18 anos)*;  
(Certificado de Reservista, Certificado de Isenção ou de Dispensa de Incorporação) 
d.5) Comprovante de vacinação contra Rubéola (se for do sexo feminino até 40 anos)*; 
d.6) CIC/CPF*; 
d.7) Comprovante de residência. 
e) 01 (uma) foto 3x4 recente; 
f) Boletim de desempenho do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) (caso tenha 
participado); 
g) Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, assinado pelo aluno. Se 
menor de 18 anos, deverá ser assistido pelo pai ou responsável (ato da matrícula); 
h) Pagamento da primeira mensalidade referente a janeiro de 2015. 
 
* Os documentos solicitados (item “d”) poderão ser entregues mediante apresentação de 
original e cópia/reprodução fiel do original, em perfeito estado de leitura e compreensão 
(autenticação realizada no momento da matrícula) e/ou cópias autenticadas em cartório, 
numa mesma folha A4, em perfeito estado de leitura e compreensão. 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________ 
Publicado no D.O.U. em 09/10/2014.  

 


