VESTIBULAR FOCCA / 2022.1
DIRIGENTES
Maria Antonieta Alves Chiappetta
Diretora Presidente
Valéria Alves Chiappetta
Vice - Diretora
Profº Luciano Ramos Brasileiro
Diretor Acadêmico – Cursos
Presenciais
Marcelo Mendonça Teixeira
Diretor de EAD

CURSOS PRESENCIAIS

COORDENADORES

Administração (Bacharelado)

Daniel Andrade Cunha, Ms.

Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado)

Vânia Cristina Silva Nascimento, Dra.

Ciências Contábeis (Bacharelado)

Valéria C. de Andrade Barros, Dra.

Direito (Bacharelado)

Roberta Correa de Araújo, Dra.

Fotografia (Tecnólogo)

Tiago Tripodi, Ms.

Gestão Comercial (Tecnólogo)

Fábio Lago, Ms.

Gestão de Recursos Humanos (Tecnólogo)

Fábio Lago, Ms.

Letras Licenciatura Habilitação Português/Inglês (Bacharelado)

Neilton Limeira, Ms.

Logística (Tecnólogo)

Fábio Lago, Ms.

Produção Publicitária (Tecnólogo)

Tiago Tripodi, Ms.

Serviço Social (Bacharelado)

Helena Maria Barros Padilha, Dra.
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CURSOS / TURNOS / VAGAS
CURSOS

DURAÇÃO
(ANOS)

TURNO

VAGA

TURNO

VAGA

TURNO

VAGA

Administração (Bacharelado)

4

Manhã

65

-

-

Noite

160

Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado)

5

-

-

Tarde

100

Ciências Contábeis (Bacharelado)

4

-

-

-

-

Noite

100

Direito (Bacharelado)

5

Manhã

105

-

-

Noite

150

Fotografia (Tecnólogo)

2

-

-

Tarde

45

Noite

40

Gestão Comercial (Tecnólogo)

2

-

-

Tarde

50

Gestão de Recursos Humanos (Tecnólogo)

2

-

-

Tarde

50

Noite

50

Letras

4

Manhã

100

-

-

-

-

Logística (Tecnólogo)

2

-

-

Tarde

50

Noite

50

Produção Publicitária (Tecnólogo)

2

-

-

Tarde

50

Noite

100

Serviço Social (Bacharelado)

4

Manhã

100

-

-

Noite

100

-

Habilitação

Português/Inglês

(Licenciatura)
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CURSOS EAD

COORDENADORES

Administração (Bacharelado)

Carlos Martins Pacheco, Ms.

Gestão de Recursos Humanos (Tecnólogo)

Carlos Martins Pacheco, Ms.

Pedagogia (Licenciatura)

Carlos Martins Pacheco, Ms.

CURSOS – Modalidade EAD
CURSOS

DURAÇÃO (ANOS)

POLO

VAGA

Administração (Bacharelado)

4

Olinda

1000

Gestão de Recursos Humanos (Tecnólogo)

2

Olinda

1000

Pedagogia (Licenciatura)

4

Olinda

1000
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REMANEJAMENTO

O remanejamento atenderá sempre o critério da ordem decrescente e sucessiva de notas a partir do primeiro
candidato da lista dos não classificados (remanejáveis) dentro do mesmo curso, que serão chamados de
acordo com as vagas existentes.
Encerrado o remanejamento, caso não tenham sido preenchidas todas as vagas, serão convocados, ainda
para remanejamento, os candidatos da relação dos não classificados que optaram por outro curso, ou seja,
haverá remanejamento entre cursos ou turnos, obedecendo sempre à ordem decrescente e sucessiva de
notas. Havendo empate de notas, serão utilizados os critérios de classificação descritos no item a seguir.
A FOCCA – FACULDADE DE OLINDA reserva-se ao direito de não abrir turma se não houver um número
mínimo de 30 (trinta) alunos por turma/curso (CURSOS PRESENCIAIS), sendo no curso de Licenciatura em
Letras (PRESENCIAL), um número mínimo de 40 (quarenta) alunos por turma. Será dado ao aluno o direito
de fazer opção por outra habilitação ou outro curso, caso haja disponibilidade de vagas.
A FOCCA – FACULDADE DE OLINDA reserva-se ao direito de não abrir turma se não houver um número
mínimo de 20 (vinte) alunos por curso na modalidade em EAD. Será dado ao aluno o direito de fazer opção
por outra habilitação ou outro curso, caso haja disponibilidade de vagas.
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CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
a) Será adotado rigorosamente o critério classificatório de acordo com a ordem decrescente e sucessiva de notas;
b) Ficará eliminado o candidato que obtiver pontuação inferior a 05 (cinco) na redação;
c) Estará eliminado o candidato que deixar de realizar a prova (redação) no dia e horário marcado;
d) Havendo empate terá preferência o candidato que obtiver maior nota;
e) Permanecendo o empate, terá preferência o candidato mais idoso;
f) O remanejamento será realizado nas suas modalidades de acordo com a opção :
1- Cursos EAD com cursos EAD
2- Cursos PRESENCIAIS com cursos PRESENCIAIS.
OBS: Não podendo haver remanejamento entre PRESENCIAL e EAD.

INSCRIÇÃO
- As inscrições serão feitas através do site www.focca.com.br.
- O manual de inscrição estará disponível no site: www.focca.com.br, bem como afixado no mural da Instituição.
- No ato da inscrição o candidato poderá optar por dois cursos (PRESENCIAIS), fazendo a escolha de qual deles
será a primeira opção e qual será a segunda opção de entrada, a depender da média obtida.
- No ato da inscrição o candidato poderá optar por dois cursos em (EAD), fazendo a escolha de qual deles será a
primeira opção e qual será a segunda opção de entrada, a depender da média obtida.
- O candidato só poderá fazer a opção entre cursos PRESENCIAIS ou EAD.

DO PAGAMENTO
Inscrição gratuita.

DOCUMENTAÇÃO INDISPENSÁVEL PARA EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO

- Confirmação no site da inscrição;
OBS: Serão aceitas inscrições de candidatos que estejam cursando o Ensino Médio ou que tenham concluído
pela via regular ou da suplência. Porém, candidatos classificados que não apresentarem condições legais para
efetuar a matrícula em conformidade com este edital, serão considerados “treineiros” não tendo, portanto, direito
à vaga.

PROVAS
O Vestibular FOCCA aceita a sua nota do ENEM: nota acima de 400,00(quatrocentos) o candidato estará
dispensado de fazer a prova(redação).
O candidato ao Vestibular FOCCA que utilizar a nota do ENEM, concorrerá à vaga nos mesmos critérios dos
demais candidatos, na ordem decrescente e sucessiva das notas.
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Os candidatos que não possuem nota do ENEM, deverão fazer a redação. A prova (redação),
terá duração de 02:30h corridas.
A redação totalizará 100 (cem) pontos, devendo conter no máximo 480 (quatrocentos e oitenta)
palavras e 4.800 (quatro mil e oitocentos) caracteres.
O link de realização da prova será enviado 24 horas antes da realização da prova para o e-mail do candidato.
A prova (redação), ficará disponível no dia e na hora definida no agendamento do vestibular.
O candidato poderá, também, acessar a prova no link do vestibular na área do candidato.
- As datas das inscrições, assim como da realização da prova, poderão ser prorrogadas ou
alteradas a critério da coordenação do vestibular.
- Fica bem esclarecido que sob nenhum pretexto, haverá revisão de prova (redação) nem recontagem dos
pontos, a qualquer título, não cabendo recurso quanto ao seu procedimento, conteúdo ou julgamento.
OBS: Será excluído do processo seletivo o candidato que, passiva ou ativamente praticar qualquer espécie de
fraude, atos de irregularidade ou indisciplina na inscrição e/ou durante a realização da prova.

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA PROVA
O resultado será publicado no prédio (SEDE) da Faculdade ou no site www.focca.com.br no quarto dia, útil,
após a realização da prova (redação), quando então os candidatos classificados deverão realizar suas
matrículas.
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA
O candidato classificado ou remanejado só poderá matricular-se com a apresentação dos seguintes
documentos:
DOCUMENTOS PARA PRÉ-MATRÍCULA:
• Histórico Escolar e Certificado de Conclusão (1cópia);
• Certidão de nascimento ou casamento (1cópia);
• Título de eleitor com quitação da última eleição (1cópia);
• Prova de quitação do Serviço Militar para o candidato do sexo masculino (1cópia);
• 02 (duas) fotos3X4;
• 1 (uma) cópia do comprovante de residência;
• 1 (uma) cópia do CPF e RG (não pode habilitação).

OBS: Os candidatos para cursos EAD poderão no ato da matricula encaminhar toda documentação via

correios.
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PARA CONCLUIR A MATRÍCULA É NECESSÁRIO:
Todas as Matrículas serão confirmadas após os seguintes procedimentos:

O Candidato aprovado deverá comparecer à secretária da FOCCA (SEDE) para entregar toda documentação
pessoal necessária, já descrita nesse manual, e receber o boleto bancário de matrícula o contrato de matrícula
que deverá ser reconhecido firma.
1. Pagar

o boleto bancário da taxa de matrícula de acordo com a opção de curso do candidato e pagar o boleto
do cartão de identificação, entregar na secretária da FOCCA (SEDE) cópia do pagamento ou no curso EAD
poderá enviar via correios.

2. Entregar

na secretária da FOCCA (SEDE) o Contrato de matrícula assinado e reconhecido firma do
candidato ou representante legal ou no curso EAD poderá enviar via correios.

3. Assinar

na secretária da FOCCA (SEDE) o livro de matrícula.

ATENÇÃO: O não comparecimento ou a falta de qualquer documento exigido do candidato na data fixada
para matrícula implicará na perda da vaga em benefício dos candidatos da listagem dos não classificados
(remanejados).
OBS 1: Candidato menor de 18 anos trazer documentação do representante legal (uma Cópia do RG
e CPF).
OBS 2: O candidato que não atender aos requisitos mencionados, estará sujeito a perda da vaga.
*Só haverá devolução da matricula de acordo com Contrato de matrícula.
Para os cursos PRESENCIAIS a FOCCA – Faculdade de Olinda mantém convênio com o EDUCA MAIS
BRASIL e QUERO BOLSA.
Para os cursos na modalidade EAD a FOCCA – Faculdade de Olinda mantém convênio com o EDUCA MAIS
BRASIL e QUERO BOLSA.

BOA SORTE!!!
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