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I. MENSAGEM AO CANDIDATO 

 

 

Bem-vindo ao Vestibular 2016 da FADISI- “A Católica do Acre”. Parabéns por esse importante passo, 

início de uma conquista promissora. Temos a satisfação de apresentar o Manual do Candidato, com 

orientações e esclarecimentos sobre o processo do vestibular, o primeiro passo, de uma caminhada rumo 

ao seu sucesso. Estamos felizes em fazer parte da sua história, saiba que você também fará parte da nossa 

história. Estamos buscando crescer e melhorar sempre mais a qualidade do nosso ensino, temos o 

compromisso de buscar melhorar sempre e contamos com a sua parceria. Nossa instituição oferece um 

ensino com uma rede de professores qualificados, no Brasil e no Exterior, com experiência no ensino, na 

pesquisa e na extensão, que o acolherão de braços abertos. Seja bem vindo a nossa Faculdade Diocesana 

São José, a Católica do Acre. 

Aguardamos você com entusiasmos e desejamos boa sorte! 
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                                                                                        Direção Fadisi                                                                      

I. CALENDÁRIO DO VESTIBULAR 

 

Inscrições: De 10.11.2015 a 11.12. 2015, das 17h às 22h. 

Prova escrita: Dia 12 de dezembro de 2015 (sábado) das 14h às 18h. 

Publicação dos aprovados: 16 de dezembro de 2015. 

Matricula: 17 a 22 de dezembro de 2015.  

*Não preenchendo as vagas disponíveis, haverá Vestibular para vagas remanescentes. 

    Inicio das aulas em 30 de janeiro de 2016. 

 

II. DOCUMENTO DE ESCOLARIDADE   

 

Antes de se inscrever o candidato deve considerar que só serão matriculados os aprovados que tenham 

concluído o Ensino Médio Regular ou Supletivo antes da data de início das aulas; o candidato que 

concluiu o Ensino Médio no Exterior deve obter sua equivalência no Conselho Estadual de Educação-

Acre, em data anterior da matricula da FADISI. 

 

III. PROCESSO DE INSCRIÇÃO       

Os candidatos poderão realizar suas inscrições na sede da Faculdade Diocesana São José- Fadisi, na Av. 

Getúlio Vargas, 3030- Vila Ivonete- Fone: (68) 3228 2170 ou (68) 9238-9961. Nos dias 10/11/2015 a 

11/12/2015. Poderemos também disponibilizar a inscrição nas secretarias das Paróquias da Diocese de 

Rio Branco. 

  

IV. VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO  

 

A taxa de inscrição será gratuita para o preenchimento da ficha de inscrição do Vestibular FADISI 2016. 

O candidato receberá um comprovante de pagamento no ato da inscrição. O pagamento da taxa implicará 

na confirmação da aceitação das normas e condições estabelecidas no Manual do Candidato, em relação 

às quais o candidato não poderá alegar desconhecimento. O manual do Candidato poderá ser obtido 

através do endereço eletrônico: www.fadisi.com.br ou na secretaria da Fadisi. 

  

V. CURSOS 

 

Oferecemos os cursos de: 

 Bacharelado em Filosofia, contando 30 vagas, autorizado pelo MEC através das portarias n. 1347 de 

20/04/2005 e n.40 de 12/12/2007. (Com duração de 6 períodos em 3 anos). – Nota 3 na avaliação do 

MEC. 

http://www.fadisi.com.br/
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Bacharelado em Teologia, contando 30 vagas, autorizado pelo MEC portaria DIREG/MEC n. 280 de 

19/02/2012. (Com duração de 8 períodos em 4 anos). Nota 4 na avaliação do MEC. 

 

VI. DAS PROVAS DO VESTIBULAR 

 

O aluno será submetido a uma prova constituída por uma redação e por questões de múltipla escolha de 

conhecimentos gerais (atualidades). 

O candidato deverá elaborar uma redação sobre um dos três temas propostos, resolver 20 questões de 

conhecimentos gerais (atualidades). 

1) Realização da Prova:  

Os candidatos deverão apresentar-se na FADISI, onde serão realizadas as provas, até 15 minutos antes de 

seu início.  

2) Local da Prova: Sede da FADISI: Av. Getúlio Vargas, 3030, Vila Ivonete, Rio Branco/AC,      Fone: 

(68) 3228-2170 ou  (68) 9238 9961 (Oi). 

3) O candidato deverá trazer, obrigatoriamente: 

a)  Documento original com foto; 

b) Caneta esferográfica (azul ou preta), lápis e borracha. 

Obs.: Telefone celular, bip, radiocomunicador ou aparelho elétrico similar deverão permanecer desligados 

Boné, chapéu, lenço, gorro e óculos escuros NÃO poderão ser usados durante a realização das provas. 

4) A prova terá duração de 4 horas, não sendo permitida a saída dos candidatos antes de completar 60 

minutos de prova. 

5) Critério de Aprovação: Serão considerados aprovados e classificados, em ordem decrescente, os 

candidatos que obtiverem aproveitamento mínimo de 50% na prova como um todo e que obtenham, 

também, aproveitamento mínimo de 50% na redação. 

6) Critérios de Desempate: 

No caso de empate no número de pontos, o desempate será feito pelos pontos obtidos na redação. No caso 

de permanecer o empate, a vaga será atribuída ao candidato de idade superior. 

7) Alunos excedentes: Serão considerados excedentes aqueles que forem aprovados, mas não 

conseguirem vagas devido a sua classificação.      

VII. RESULTADOS  

 

O resultado final de todos os candidatos concorrentes inscritos serão publicados nos quadros de aviso da 

FADISI- Av. Getúlio Vargas, 3030 Rio Branco Acre e pelo Site: www.fadisi.com.br. 

http://www.fadisi.com.br/
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VIII. DA MATRÍCULA 

 

1.  Documentos necessários para a Matrícula 

 

a) RG (uma fotocópia autenticada). 

b) Certidão de Nascimento ou Casamento (uma fotocópia autenticada); 

c) 1 (uma) foto 3 x 4 (recente); 

d) Histórico Escolar e certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente (uma fotocópia 

autenticada); 

e) Comprovante de quitação com as obrigações militares (uma fotocópia autenticada); 

f) CPF (uma fotocópia simples); 

g) Comprovante de residência (uma fotocópia simples); 

h) Título Eleitoral (uma fotocópia simples). 

 

 

2. Local, valor e horário da Matrícula: 

 

A matrícula deverá ser efetuada na FADISI, Av. Getúlio Vargas, 3030 – Vila Ivonete –  

Telefone (68) 9238 9961. 

O horário de matrícula, do dia 10 a 21 de dezembro de 2015, das 17h às 22h.  

Valores: Meses: Janeiro e Julho: R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). 

Mensalidade: R$ 300,00 (*Pagamento até o dia 05 de cada mês 5%de desconto = R$ 285,00*) –

Fevereiro/Março/Abril/Maio/Junho/Agosto/Setembro/Outubro/Novembro/Dezembro 

 

 

 

IX. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Não haverá, em hipótese alguma, revisão de provas. 

A inscrição implica na aceitação pelo candidato das normas constantes neste manual. 

Os casos omissos serão resolvidos, por analogia, pela comissão organizadora do Processo Seletivo 2016. 

 

 

 

 

 

 

Diretor Geral – Bispo Diocesano Dom Joaquín Pertíñez 

Vice – Diretor – Professor Mauro Sérgio Ferreira da Cruz 

Diretora Acadêmica – Kelly Cristina Costa Albuquerque 

Secretária Geral FADISI- Andrelina Silva Paes 

End. Av. Getúlio Vargas, 3030 – Vila Ivonete – CEP: 69.908-650 – Rio Branco/Acre 

Contatos: (68) 3228- 2170 ou (68) 9238-9961. 


