1 APRESENTAÇÃO
A Faculdade NOVOESTE é uma instituição de ensino
superior focada nas demandas da sociedade contemporânea.
Sua concepção de educação está baseada na formação geral e
humanista do profissional em busca de uma sociedade mais
evoluída e feliz.
Para tanto, a faculdade utilizará recursos didáticopedagógicos dinâmicos, como as metodologias ativas, no intuito
de acompanhar as rápidas transformações científicas e
tecnológicas, denominadas de revolução 4.0.
Trata-se de uma iniciativa inovadora para implementar
um processo de ensino-aprendizagem colaborativo, no qual o
aluno passa a ser o protagonista e o professor o orientador
desse processo.
A equipe de gestão da faculdade é composta de
doutores, mestres e especialistas com ampla experiência
profissional e acadêmica, reconhecida no mercado local e
nacional, reunida com um só objetivo – fazer do ensino superior
algo mais do que a simples transmissão de conhecimento.
Com base nestas informações, a Faculdade NOVOESTE
tem o prazer de apresentar o Manual do Candidato ao seu
Vestibular 2019.1.
Leia atentamente todos os itens, lembrando que as
regras do vestibular garantem a segurança e a legitimidade do
processo seletivo.
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2 INSCRIÇÕES
2.1 Período e Valor
As inscrições do Vestibular de 2019.1 iniciam em 1º de
outubro de 2018 e terminam em 10 de março de 2019, devendo
ser
realizadas
exclusivamente
pelo
site
www.novoeste.com.br/vestibular, com registro do nome
completo, telefone e e-mail.
Os dados preenchidos na inscrição são de inteira
responsabilidade do(a) candidato(a).
Após conclusão desta etapa, a Central de Atendimento e
Matrícula da instituição fará contato com o(a) candidato(a) para
confirmar o seu registro de inscrição, solicitar dados pessoais e
enviar o boleto de pagamento da taxa no valor de R$ 20,00 (vinte
reais).
A inscrição só será confirmada mediante comprovante de
pagamento da referida taxa.
Efetuada a inscrição, o(a) candidato(a) será
comunicado(a) da data da prova e de outras informações que se
fizerem necessárias.
2.2 Documentos Necessários
O ato de inscrição será desenvolvido por meio de contato
da Central de Atendimento e Matrícula da Faculdade
NOVOESTE. Neste momento o(a) candidato(a) deverá informar
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alguns dados pessoais, quais sejam: número da cédula de
identidade, endereço, CPF, entre outros.

3 PROCESSO SELETIVO
3.1 Agenda das Provas

O processo do vestibular da Faculdade NOVOESTE será
desenvolvido por intermédio de uma agenda prévia.
De acordo com o dia em que o(a) candidato(a) tiver sua
inscrição confirmada pela faculdade, ele(a) participará do
processo na primeira data disponível, conforme agenda a seguir:
DATA
25 de novembro de 2018
16 de dezembro de 2018
20 de janeiro de 2019
17 de fevereiro de 2019
10 de março de 2019

3.2 Etapas e Duração do Processo Seletivo
ETAPAS
1ª (Primeira)

PROVA
Redação

DURAÇÃO
4 horas

2ª (Segunda)

Entrevista

15 minutos
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3.3 Horário das Provas
O processo de vestibular da Faculdade NOVOESTE
iniciará pontualmente às 14 horas (horário local de Campo
Grande, MS).
O(a) candidato(a) somente poderá entregar a prova 45
minutos depois de seu início.
Após a prova o(a) candidato(a) será entrevistado pela
Comissão de Vestibular.
3.4 Local de Realização das Provas
Faculdade NOVOESTE
Rua Rui Barbosa, 1792, Bairro Centro,
CEP 79004-441, Campo Grande-MS.
3.5 Material para Realização das Provas
Documento de Identidade com Foto
Comprovante de Inscrição
2 Canetas Esferográficas com Tinta Azul ou Preta
3.6 Divulgação do Resultado do Processo Seletivo
O prazo para a publicação do resultado final é de 72
horas e será divulgado no site da Faculdade NOVOESTE,
www.novoeste.com.br; no mural da instituição, situada na rua
Rui Barbosa, 1792, bairro Centro, Campo Grande, MS ou poderá
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ser obtido via contato telefônico pela Central de Atendimento e
Matrícula (67) 3306-0072.

4 NOTA DO ENEM
O(a) candidato(a) poderá utilizar a nota da redação do
ENEM a partir do resultado de 2015.
O(a) candidato(a) que alcançou o mínimo de 300 pontos
será considerado Aprovado na 1ª etapa do processo e realizará
apenas a entrevista. O(a) candidato(a) que não atingir esta
pontuação será automaticamente direcionado(a) para a prova de
Redação do vestibular da Faculdade NOVOESTE.
É obrigatória a apresentação do resultado impresso do
ENEM na Secretaria Acadêmica da Faculdade NOVOESTE para
efetivar a inscrição no vestibular.

5 CURSOS, TURNOS E VAGAS
Encontram-se disponibilizadas vagas para os seguintes
cursos de graduação presencial da Faculdade NOVOESTE.
CURSO

Bacharelado em
Administração
Superior em Tecnologia
de Gestão Hospitalar

NÚMERO
DE
VAGAS

TURNO

NOTA DE
AVALIAÇÃO
DO MEC

50

Diurno

4

50

Noturno

4

50

Noturno

4
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6 ATENDIMENTO ESPECIAL
Os(as) candidatos(as) portadores(as) de deficiência
deverão informar suas limitações no ato da inscrição para as
providências cabíveis. Posteriormente, a Central de
Atendimento e Matrícula da instituição entrará em contato para
prestar as orientações necessárias.

7 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO
SELETIVO
7.1 Prova de Redação
A prova de redação tem caráter eliminatório. O(a)
candidato(a) que obtiver nota inferior a 3,0 (três) nesta primeira
etapa estará eliminado do processo de vestibular da Faculdade
NOVOESTE.
Haverá duas propostas de tema para a redação, voltadas
para questões da atualidade brasileira.
O(a) candidato(a) deverá fazer a opção por um dos
temas propostos.

7.2 Critérios de Avaliação da Prova de Redação
A partir da reflexão suscitada pelo tema escolhido pelo(a)
candidato(a), espera-se que seja elaborado um texto dissertativo
de forma clara, concisa e objetiva, com no mínimo 20 e no
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máximo 30 linhas, observando-se a norma culta da língua
portuguesa, com satisfatório grau de informação e expressão.
A avaliação será realizada de acordo com os seguintes
critérios:
Adequação ao Tema Proposto
Coerência e Coesão Textual
Correção Gramatical
Capacidade Crítica e Argumentativa do(a) Candidato(a)
7.3 Entrevista
A entrevista constitui a segunda etapa do vestibular da
Faculdade NOVOESTE e será conduzida por uma Comissão de
Professores da instituição. Por seu intermédio, espera-se
identificar características gerais do(a) candidato(a) que apontem
para o seu efetivo interesse em cursar a graduação pretendida
e tem caráter eliminatório.

8 ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS
8.1 Horário de Chegada a Faculdade NOVOESTE

O(a) candidato(a) deverá comparecer no local da prova
com até 30 minutos (meia hora) de antecedência do horário
marcado para sua realização, não sendo permitido ingresso
após o seu início.
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Em caso de atraso, o(a) candidato(a) será reagendado(a)
pela a equipe da Central de Atendimento e Matrícula para a
próxima data de vestibular disponível.
8.2 Identificação
O(a) candidato(a) deverá apresentar obrigatoriamente o
comprovante de inscrição e documento pessoal com foto para
realização da prova e entrevista.
8.3 Restrição a Equipamentos e Vestuário
Durante as provas não será permitida a utilização de
nenhum aparelho eletrônico, tais como: calculadora, telefone
celular, relógio e reprodutor de áudio de qualquer natureza.
Não será permitido, também, o uso de protetor auricular,
boné, gorro, chapéu e óculos de sol.
Os membros da Comissão de Vestibular não estão
autorizados a guardar nenhum material dessa natureza.
Caso o(a) candidato(a) esteja portando qualquer material
não permitido na sala de aplicação da prova, estes deverão ser
recolhidos e mantidos em local visível na respectiva sala,
devidamente embalados pelo fiscal.
Terminado a Prova e a Entrevista, o(a) candidato(a)
deverá manter seus equipamentos eletrônicos desligados até a
saída do prédio da faculdade, evitando, portanto, o risco de sua
eliminação do vestibular.
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O não atendimento das orientações constantes neste
manual acarretará na exclusão do(a) candidato(a) do processo
de vestibular.
8.4 Impedimento e Exclusão
Será impedido de realizar as provas do processo de
vestibular de 2019.1 o(a) candidato(a) que chegar atrasado a
qualquer prova em relação ao horário limite de entrada.
Será igualmente excluído do processo de vestibular o
candidato que:
Durante a aplicação das provas, comunicar-se com
outros candidatos(as), efetuar empréstimos, usar de
meios ilícitos ou praticar atos contra as normas ou
contra a disciplina
Não comparecer a qualquer uma das fases programadas
Obtiver resultado inferior a 3,0 (três) na prova de redação

9 CONVOCAÇÃO E MATRÍCULA
Os(as) candidatos(as) Aprovados(as) no processo
seletivo estarão aptos a realizar a matrícula.
A Central de Atendimento e Matrícula fará o
agendamento para a efetivação da matricula mediante
assinatura do contrato e entrega de documentos.
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As matrículas dos(as) candidatos(as) Aprovados no
vestibular 2019.1 ocorrerão no período de 28 de novembro a 15
de março de 2019.

10 DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA
Conforme regimento da Faculdade NOVOESTE,
Capítulo VI, seção I, art. 64, a matrícula é o ato pelo qual
candidato e instituição celebram um vínculo do qual resulta a
condição de integrante do quadro discente, na condição de
estudante regular, provendo vaga.
§ 1º A matrícula é realizada na Secretaria Acadêmica,
dentro dos prazos estabelecidos no calendário acadêmico e em
edital, devendo ser apresentada a seguinte documentação:










Cópia do Diploma de Conclusão do Ensino Médio –
Modelo 19 (1 cópia);
Documento de Identidade – RG (1 cópia);
Certidão de Nascimento ou Casamento (1 cópia);
CPF (1 cópia);
Título Eleitoral (1 cópia);
Documento comprobatório de estar em dia com as
obrigações militares – sexo masculino, se maior de 18
anos (1 cópia);
Uma foto 3x4 (recente);
Comprovante de residência atualizado (1 cópia);
Contrato assinado com a Faculdade NOVOESTE.

Todos os documentos têm de ser entregues no momento
da matricula.
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11 APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS –
TRANSFERÊNCIA E PORTADOR DE DIPLOMA
Os
candidatos
a
ingresso
pela
modalidade
Aproveitamento de Créditos – Transferência e/ou Portador de
Diploma para qualquer um dos cursos superiores da Faculdade
NOVOESTE deverão solicitar requerimento para análise
curricular por meio da Central de Atendimento e Matrícula no
telefone (67) 3306-0072, e observar os seguintes
procedimentos:
Para a modalidade transferência: entregar todos os
documentos listados no item 9 deste manual, acrescido da cópia
do histórico escolar e ementa das disciplinas cursadas na
graduação na instituição anterior.
Para a modalidade portador de diploma: entregar todos os
documentos listados no item 9 deste manual, acrescido da cópia
do diploma, histórico escolar e ementa das disciplinas cursadas
na graduação anterior.

ATENÇÃO: o ingresso de aluno(a) portador(a) de diploma
e transferência na Faculdade NOVOESTE
está condicionado a existência de vaga para
o curso pretendido.
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12 INICIO DAS AULAS

11 de fevereiro de 2019
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