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 FACULDADE REBOUÇAS DE CAMPINA GRANDE - FRCG 

               EDITAL Nº 018/2017 DE 30 DE SETEMBRO DE 2017 

VESTIBULAR 2018/01 

 

 
A FACULDADE  REBOUÇAS  DE  CAMPINA GRANDE  –  FRCG,  situada  à  rua 

Avenida Ministro José Américo de Almeida, nº447, Bairro do Santo Antonio, CEP 58406-040, 

Telefone: (83)      3063-3068, site: www.faculdadereboucas.com.br, e e-mail: 

VESTIBULAR@FACULDADEREBOUCAS.COM.BR, através de sua Comissão de 

Vestibular, com base no Título IV, Capítulo II, Arts. 49, 50 e 51 do seu Regimento e nas 

disposições legais em vigor, torna público, para conhecimento dos interessados, o presente 

EDITAL, contendo as normas, rotinas e procedimentos referentes à realização do Vestibular 

para preenchimento das vagas oferecidas nos Cursos de Graduação para ingresso no primeiro 

período letivo de 2018. 

 

 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
 

A seleção dos candidatos às vagas deste Edital dar-se-á através da aplicação de Prova 

Agendada ou com base nos resultados obtidos pelos estudantes no Exame Nacional do 

Ensino Médio – ENEM, a qualquer ano referente a este. 

 
Para se inscrever no Vestibular, o candidato deverá ter atingido, no mínimo, a média 

aritmética de 250 (duzentos e cinquenta) pontos nas provas do ENEM e não ter zerado a 

Redação. 

 
De acordo com o Art. 30 e seus Incisos da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, o candidato 

com deficiência deverá informar no formulário de inscrição online os recursos de 

acessibilidade e de tecnologia assistiva que serão necessários para a sua participação no 

Vestibular. Caso não seja informado, isenta A FACULDADE REBOUÇAS DE CAMPINA 

GRANDE – FRCG de providenciar as condições especiais para que este realize as provas. 

 
 

http://www.faculdadereboucas.com.br/
mailto:VESTIBULAR@FACULDADEREBOUCAS.COM.BR
mailto:VESTIBULAR@FACULDADEREBOUCAS.COM.BR
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O resultado deste Vestibular é válido apenas para ingresso no primeiro período letivo de 2018, 

nos turnos e limites de vagas especificadas abaixo (QUADRO I). 

 

2. DOS CURSOS, TURNOS E DAS VAGAS 

 
 

QUADRO I – DOS CURSOS / TURNOS / VAGAS 

 

 
CURSOS * 

 
TURNOS 

VAGAS 

ENEM 

VAGAS 

PROVA 

AGENDADA 

RECURSOS 

HUMANOS 
MANHÃ/

NOITE 
50 50 

DESIGN DE 

INTERIORES 
MANHÃ/

NOITE 

50 50 

FARMÁCIA MANHÃ/

NOITE 
50 50 

 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

 
 

As inscrições serão realizadas pela INTERNET através do site: 

www.faculdadereboucas.com.br, ou mediante atendimento presencial tendo início às 14:00 

horas do dia 13 de FEVEREIRO de 2018. 

 
No ato da inscrição, o candidato deverá optar em concorrer por realizar Prova Agendada ou 

pelo resultado obtido no ENEM, conforme a disponibilidade de vagas constantes no QUADRO 

I. O candidato poderá optar por dois cursos (1ª e 2ª opção). 
 

O candidato que optar por concorrer com as notas obtidas no ENEM deverá informar o ano 

de realização do exame. As notas serão obtidas junto ao Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, e, caso não haja resultado disponível para o 

ano informado, a inscrição não será validada. 

 
A inscrição do Vestibular 2018/01 é gratuita. No caso do candidato realizar mais de uma 

inscrição, será considerada a mais recente. 

 

http://www.faculdadereboucas.com.br/
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4. DA REALIZAÇÃO DA PROVA 
 

As Provas Agendadas serão realizadas nos seguintes horários: 
 

 

 
 

DIAS HORÁRIOS 

SEGUNDA 9:00 AS 11:00 

TERÇA 16:00 AS 18:00 

QUARTA 19:00 AS 21:00 

QUINTA 9:00 AS 11:00 

SEXTA 19:00 AS 21:00 

SÁBADO 15:00 AS 17:00 

 

A prova consistirá em uma Redação de um texto predominantemente dissertativo, de caráter 

eliminatório e classificatório. 

 

A prova agendada será realizada na FACULDADE REBOUÇAS DE CAMPINA 

GRANDE – FRCG, situada à rua Avenida Ministro José Américo de Almeida, nº447, Bairro 

do Santo Antônio, CEP 58406-040, Campina Grande-Paraíba. 

O candidato deverá apresentar-se ao local da prova com antecedência mínima de 30 (trinta) 

minutos. Não será permitida, em nenhuma hipótese, a entrada de candidatos depois de 

iniciada a prova. O controle do comparecimento do candidato à prova será através da 

aposição de sua assinatura em documento próprio. 

 

Os candidatos somente terão acesso à prova munidos do CARTÃO DE INSCRIÇÃO e do 

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO ORIGINAL UTILIZADO NA INSCRIÇÃO. 

 

Não será permitido aos candidatos durante a prova acesso a bolsas, telefone celular ou 

qualquer aparelho eletrônico de comunicação, bem como é proibida a comunicação entre 

candidatos e intercâmbio de material de qualquer natureza. 

5. DA CLASSIFICAÇÃO 

 
Para os candidatos que se inscreverem para as vagas do ENEM, para efeito de classificação, 

adotar-se-á a ponderação dos escores brutos obtidos pelo candidato em cada prova,  
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considerando 10 (dez) casas decimais. 

 

Os escores ponderados resultarão da multiplicação da nota obtida no ENEM pelo peso 

atribuído a cada prova e para cada curso, conforme especificado a seguir: 

 
Cursos: FARMÁCIA 

 

PROVA ENEM PESO 

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS 3 

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS 2 

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS 2 

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS 4 

REDAÇÃO 3 

 
Cursos: RECURSOS 

 

PROVA ENEM PESO 

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS 3 

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS 2 

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS 4 

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS 2 

REDAÇÃO 3 

 
Cursos: DESIGN DE INTERIORES 

 

PROVA ENEM PESO 

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS 3 

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS 4 

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS 2 

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS 2 

REDAÇÃO 3 

 

O escore final do candidato será o somatório dos escores ponderados obtidos em todas as 

provas dividido pelo somatório dos pesos. A classificação final obedecerá à ordem  
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decrescente dos escores finais dos candidatos ao curso/turno. Os casos de empate na 

classificação final serão resolvidos obedecendo-se aos seguintes critérios: 

 
Cursos: FARMÁCIA 

 
 

a) Maior   Escore   Ponderado   na   prova   de   CIÊNCIAS DA NATUREZA E 

SUAS TECNOLOGIAS; 

b) Maior Escore Ponderado na prova de LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS; 

c) Candidato mais idoso; 

d) Data mais antiga da Inscrição. 

 
 

Cursos: RECURSOS HUMANOS 

 
 

a) Maior Escore Ponderado na prova de CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS; 

b) Maior Escore Ponderado na prova de LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS; 

c) Candidato mais idoso; 

d) Data mais antiga da Inscrição. 

 
 

Cursos: DESIGN DE INTERIORES 

 
 

a) Maior Escore Ponderado na prova de MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS; 

b) Maior Escore Ponderado na prova de LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS; 

c) Candidato mais idoso; 

d) Data mais antiga da Inscrição. 

 
 

Na Prova Agendada, que consiste em uma Redação de um texto predominantemente 

dissertativo, na avaliação levar-se-á em consideração, também, os aspectos 

descritivos e narrativos 

 

A Redação vale 100 (cem) pontos e será avaliada obedecendo aos seguintes critérios: 

 
 

1. Conteúdo – Coerência. Clareza e Concisão. Argumentação. Adequação da linguagem. 
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2. Estrutura do Texto – Título. Organização: introdução, desenvolvimento e conclusão. 

Parágrafo. 

3. Pontuação. Encadeamento do texto. 

4. Adequação Gramatical – Morfossintaxe. Ortografia. Acentuação gráfica. 

5. Criatividade – Originalidade. Fluência. Expressividade. 

 

 

 

Será eliminado o candidato que obtiver nota inferior a 50 (CINQUENTA) pontos 

na Redação. 

 
Será atribuída nota zero à Redação em que o candidato: 

 
 

a) Não desenvolver o tema proposto (fuga ao tema); 

b) Identificar-se, de qualquer forma, fora do local especificado; 

c) Escrever de forma ilegível ou fora do local especificado; 

d) Redigir em forma de verso; e, 

e) Escrever com lápis grafite ou com tinta que não seja azul ou preta. 

 
 

6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

 
 

O resultado do Vestibular 2018/01 de que trata este Edital, para fins de matrícula e 

conhecimento dos interessados, será divulgado até o dia 01 de Março de 2018, nos quadros de 

avisos da FRCG e pela internet, no endereço www.faculdadereboucas.com.br, onde o 

candidato acessará através do seu login. 

 

 

7. Será excluído do Vestibular o candidato que: 

 
 

a) Tentar utilizar meios ilícitos para realizá-lo; 

b) Desrespeitar as normas deste edital; 

c) Atentar contra a disciplina e a boa ordem dos trabalhos. 

 

http://www.faculdadereboucas.com.br/
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Será nula de pleno direito, tanto a classificação quanto a matrícula, se comprovada a 

existência de qualquer tipo de fraude do candidato ou pela inobservância e o não 

cumprimento do disposto neste Edital, sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis. 

 
As vagas remanescentes referentes a este Vestibular poderão ser ocupadas em 

Vestibulares posteriores, ou, ainda, poderão ser destinadas a transferidos e/ou graduados, na 

forma da legislação vigente e do Regimento da Faculdade Rebouças de Campina Grande. 

 
A inscrição do candidato no Vestibular 2018/01 da Faculdade Rebouças de Campina 

Grande implicará na aceitação expressa das condições constantes neste Edital e das 

normas e instruções que forem fixadas pela Comissão do Processo Seletivo. 

 
Se necessário, a Comissão do Vestibular divulgará normas complementares às 

estabelecidas neste Edital, através de NOTA OFICIAL da Faculdade Rebouças de 

Campina Grande. 

 
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Vestibular e pela CONSELHO 

SUPERIOR ACADÊMICO - CSA da Faculdade Rebouças de Campina Grande. 

 
Campina Grande, 30 de Setembro de 2017. 

 

 

 
Jeannine Nóbrega 

Figueiredo Diretora 

Presidente da FRCG 

 


