
 

FACULDADE NAZARENA DO BRASIL 

EDITAL PROCESSO SELETIVO - 2018/1 

 

O Diretor Geral da Faculdade Nazarena do Brasil, com limite territorial na cidade de Campinas 

- SP, no uso de suas atribuições legais, torna pública a realização de Processo Seletivo Geral 

de candidatos para ingresso nos cursos abaixo listados, para o primeiro semestre de 2018, 

de acordo com as seguintes normas e critérios: 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

A Faculdade Nazarena do Brasil, credenciada pela Portaria Ministerial nº 1.098 de 

03/09/2008, abrirá inscrições no período de 16 de outubro de 2017 a 23 de fevereiro de 2018, 

para o Processo Seletivo Geral visando ingresso nos seus cursos, com provas a serem 

realizadas nos dias 03 de dezembro e 17 de dezembro de 2017, com início às 14h, nos 

seguinte local: Faculdade Nazarena do Brasil, Rua Padre Domingos Giovanini, 287, Parque 

Taquaral, Campinas, SP. Havendo vagas remanescentes, a Faculdade Nazarena do Brasil 

reserva-se o direito de realizar novas edições de processos seletivos até o preenchimento 

total das vagas ofertadas, observando as mesmas normas deste edital. 

2. DOS CURSOS, MODALIDADES, DURAÇÃO EM SEMESTRES, ATOS 

AUTORIZATIVOS, VAGAS. 

Curso Modalidade 
Tempo de 

duração 

Turnos 
Ato Legal Vagas  

Teologia Bacharelado 
4 anos (8 

semestres) 

Noturno Reconhecimento 

Port. MEC nº 269 - 

D.O.U. 04/04/2017 

100 

Música Licenciatura 
4 anos (8 

semestres) 

Noturno Reconhecimento 

Port. MEC nº 310 - 

D.O.U. 28/04/2015 

100 

Administração Bacharelado 
4 anos (8 

semestres) 

Noturno Autorização Port. 

MEC nº 664 – 

D.O.U. 18/09/2008 

200 

Pedagogia Licenciatura 
4 anos (8 

semestres) 

Noturno Autorização Port. 

MEC nº 884 - 

D.O.U. 16/07/2009 

100 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1. O Processo Seletivo está aberto a: 

I - portador de Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente;  

II - portador de diploma de Curso Superior. 

3.2. As inscrições poderão ser realizadas via site institucional (www.fnb.edu.br) ou na 

Secretaria da Faculdade Nazarena do Brasil, na Rua Padre Domingos Giovanini, 287, Parque 

Taquaral, Campinas, SP, no horário de segunda a sexta de 9:00h às 21:00 h. O atendimento 

ao público será feito pelo telefone (19) 3287-4218 ou pelo e-mail: secretaria@fnb.edu.br. 

3.3. A taxa de inscrição será de R$30,00 (trinta Reais), sem devolução. 

3.4. O candidato com algum tipo de necessidade especial deverá caracterizar sua condição 

(visual, física, motora) no campo “Necessidades Especiais” do Requerimento de Inscrição. 

3.5 O candidato portador de necessidades especiais que necessitar de atendimento 

diferenciado para realização das provas, deverá encaminhar pedido formal contendo laudo 

http://www.fnb.edu.br/


 
médico e as informações necessárias para receber o auxílio requerido. Tal solicitação deverá 

ser encaminhada à Secretaria da FNB, até cinco dias úteis antes da data do vestibular. 

4. DAS PROVAS DO PROCESSO SELETIVO 

4.1. A realização do Processo Seletivo estará a cargo e sob a responsabilidade da Comissão 

do Processo Seletivo da Faculdade Nazarena do Brasil. 

4.2. A seleção dos candidatos será feita segundo os PCNs para o Ensino Médio, com base em 

avaliação composta por 20 (vinte) questões objetivas, de múltipla escolha e 1 (uma) prova 

de Redação. 

4.3. A pontuação das questões objetivas terá o seguinte peso: 

a) 20 (vinte) questões objetivas – valendo 40 (quarenta) pontos, sendo 2 (dois) pontos cada 

questão; 

b) 1 (uma) questão de redação - valendo 60 (sessenta) pontos, de gênero dissertativo, 

avaliando as propriedades de progressão temática, coerência e coesão, privilegiando-se a 

norma culta. 

4.4. Será considerado classificado no Processo Seletivo para o primeiro semestre de 2018 o 

candidato que obtiver, no mínimo, 20% de acertos nas questões objetivas e não zerar a prova 

de redação. 

4.5. O Candidato que optar por utilizar o resultado do ENEM, deverá assinalar no requerimento 

de inscrição no item correspondente e entregar o Boletim de Notas do ENEM no ato da 

inscrição. Será considerado para efeito de classificação a média geral mínima de 400 pontos. 

4.6. A divulgação da lista dos classificados será feita no site da FNB, em ordem decrescente 

de pontuação. 

4.7. Haverá prova específica de conhecimento musical somente para os candidatos ao curso 

de Licenciatura em Música, constituída de uma prova escrita de conhecimentos teóricos e 

percepção e uma prova de instrumento/canto de caráter classificatório. 

4.8. O candidato ao curso de Licenciatura em Música deverá obter nota mínima 6,0 (seis) na 

prova referida no item 4.7. Caso isso não ocorra, deverá se submeter, obrigatoriamente, a 

programa de nivelamento caso venha a se matricular no curso. 

5. DAS ORIENTAÇÕES FINAIS 

5.1. Não havendo o preenchimento mínimo de 30 (trinta) alunos, para as vagas em algum 

curso, a Faculdade Nazarena do Brasil poderá optar por não formar turma. Os casos omissos 

serão resolvidos pela Direção Geral da FNB. 

5.2. O Manual do Candidato está disponível no site (www.fnb.edu.br). 

 

Campinas, 20 de setembro de 2017 

 

 

 

Professor Ms. Carlos Henrique O. de Paulo 

Diretor Geral 

http://www.fnb.edu.br/

