MANUAL DO CANDIDATO – VESTIBULAR 2020.2

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 didático-pedagógicos
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.
O bacharelado em Administração mais inovador do Estado com
diferenciais únicos e exclusivos!
Com base nestas informações, a Faculdade NOVOESTE tem o
prazer de apresentar o Manual do Candidato ao seu Vestibular 2020.2.
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 2020.2 será de 02 de Junho de
2020 a 17 de Agosto de 2020, das 08h às 18h na sede da
NOVOESTE, situada na rua Rui Barbosa, 1792 – Centro – Campo
Grande, MS – CEP: 79004-441, devendo a inscrição ser realizadas pelo
site www.novoeste.com.br/vestibular, com registro do nome completo,
telefone e e-mail.
Os dados preenchidos na
responsabilidade do (a) candidato (a).

inscrição

são

de

inteira

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.
TAXA DE INSCRIÇÃO: 0,00 (zero reais). Não há cobrança de
nenhum valor para realização do vestibular.
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 alguns dados pessoais,
quais sejam: número da cédula de identidade, endereço, CPF, entre
outros. Somente poderão participar deste processo seletivo os
candidatos que tenham concluído o Nível Médio de Ensino ou
equivalente, conforme determina o Art.44, da Lei 9.394/96,
comprovação esta que deverá ser apresentada no ato da matrícula.
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3 PROCESSO SELETIVO

3.1 AGENDA DAS PROVAS
O processo do vestibular da Faculdade NOVOESTE será
desenvolvido por intermédio de pré agendamento, que será definia
entre o candidato e o consultor educacional em data e horário,
conforme disponibilidade do candidato.

DATA DO VESTIBULAR GERAL
De 02 de junho de 2020 á
17 de agosto de 2020
De acordo com o dia em que o(a) candidato(a) tiver sua
inscrição confirmada pela faculdade, ele (a) participará do processo na
data e horário agendados com a Central de Atendimento e Matrícula da
Faculdade NOVOESTE.
O processo seletivo poderá ser realizado por agendamento
entre os dias 02 de Junho de 2020 a 17 de Agosto de 2020, das
8:00h às 18:00h na sede da NOVOESTE, situada na rua Rui Barbosa,
1792 – Centro – Campo Grande, MS – CEP: 79004-441.
3.2 ETAPAS E DURAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO
A Prova Objetiva e de Redação são etapas obrigatórias para os
candidatos.
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Etapas do Vestibular
Game Vestibular
Prova de Redação
No vestibular 2020.2 a prova objetiva será realizada por GAME
Vestibular na plataforma https://kahoot.com/.
A duração do vestibular será de no máximo 2 (duas) horas,
envolvendo o Game Vestibular e Prova de Redação.
A prova objetiva constará de conteúdo das grandes áreas do
conhecimento, sendo realizada a partir de metodologias ativas,
conforme quadro abaixo:

Na Prova de Redação, os critérios de avaliação adotados são:
Conteúdo, Natureza da interlocução, Gênero Textual, Coerência,
Coesão, Léxico e Morfossintaxe.
A Análise do Histórico Escolar do Ensino Médio se dará apenas
para efeitos de classificação.
Para efeito de Pontuação, a Prova Objetiva Game Vestibular e
a Prova de Redação serão corrigidas numa escala de 0 a 10.
A nota final do candidato será igual à soma de pontos obtidos
na Prova de Objetiva Game Vestibular e de Redação. A nota máxima
possível será de 10 pontos. Será eliminado do Processo Seletivo o
candidato que obtiver nota igual ou menor que 3,0 na Prova de
Redação. Para efeitos de desempate, será utilizada a média da Análise
do Histórico Escolar do Ensino Médio e média geral do ENEM.
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3.3 LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS
Faculdade NOVOESTE
Rua Rui Barbosa, 1792, Bairro Centro,
CEP 79004-441, Campo Grande-MS.

3.4 MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS
Documento de Identidade com Foto
Celular Smartphone e/ou outros dispositivos móveis
para acesso à internet.
O candidato deverá redigir a redação e responder a
prova com caneta esferográfica azul ou preta.

3.5

DIVULGAÇÃO

DO

RESULTADO

DO

PROCESSO

SELETIVO
Os resultados finais de cada processo seletivo serão divulgados
em até 2h (duas horas) após a prova no site da Faculdade através do
link: http://novoeste.com.br/resultado, podendo ainda, ser informado
através de contato telefônico.
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4 DAS MATRÍCULAS

O período de matrícula será: de 02 de junho de 2020 a 17 de
agosto de 2020.
Documentação indispensável para a matrícula:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Original do documento oficial de identidade (RG, CNH,
Identidade Profissional ou CTPS);
Original do CPF;
Original do título de eleitor e quitação eleitoral;
Original da certidão de nascimento ou casamento;
Original do certificado reservista ou CDI (candidato do sexo
masculino maior de 18 anos);
Original do comprovante de residência;
Original do histórico escolar e certificado de conclusão do
Ensino Médio;
E (duas) fotos 3x4 recentes (iguais e de frente).
No caso de estrangeiro, deve ser apresentado o RNE.

O candidato que tiver realizado o Ensino Médio no exterior deverá
apresentar prova de equivalência de estudos devidamente verificada e
autenticada pela Secretaria de Educação.

5 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.
O(a) candidato(a) que não atingir esta pontuação será
automaticamente direcionado(a) para o game vestibular da Faculdade
NOVOESTE.
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É obrigatória a apresentação do resultado impresso do ENEM
na Secretaria Acadêmica da Faculdade NOVOESTE para efetivar a
inscrição no vestibular.
É obrigatório o estudante aprovado pelo ENEM realizar entrega
do resultado de prova.

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.

Desejamos uma excelente prova!
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