
ADITAMENTO COM ATUALIZAÇÃO DAS DATAS 

 

REGULAMENTO DO VESTIBULAR TRADICIONAL COM CONCURSO DE 

BOLSAS DE DESCONTOS PARA OS CURSOS DA FACULDADE 

PROCESSUS NO 1º SEMESTRE DE 2017. 

 

 

 

CAPÍTULO I 

DA INSCRIÇÃO E DA REALIZAÇÃO DO CONCURSO 

 

 

Art. 1 O presente Vestibular Tradicional com concurso de bolsas de descontos 

será realizado pela Faculdade Processus e tem como finalidade a concessão 

de bolsas de estudos para o 1° semestre de 2017 no Campus I – Asa Sul e no 

Campus II – 

Águas Claras.  

 

 

Art. 2 A inscrição do candidato implicará a tácita aceitação das normas e 

condições estabelecidas neste Regulamento, em relação às quais não poderá 

alegar desconhecimento.  

 

 

Art. 3 A inscrição deverá ser realizada até o dia 11 de novembro de 2016.  

 

 

Art. 4 A inscrição poderá ser realizada de três formas:  

a) Pela Internet, no site da Faculdade Processus 

(www.institutoprocessus.com.br).

b) Por telefone, através dos números 61 3442-5300 (Campus I - Asa Sul) e 61 

3562-6343 (Campus II – Águas Claras).

c) Presencialmente no endereço das unidades Campus I - Asa Sul: SEPS 

708/907 Módulo “D” – Asa Sul – DF, e Campus II – Águas Claras; Avenida das 

Araucárias 4.400 – Águas Claras – DF.  

 

 

Art. 5 O valor da inscrição será de 2kg de alimentos não perecíveis (exceto 

sal), que deverão ser entregues no dia 13 de novembro de 2016, no local 

escolhido para realização da Prova.  



Art. 6 É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar o andamento do 

Concurso por meio do endereço eletrônico www.institutoprocessus.com.br, 

desde a publicação do presente regulamento, suas eventuais retificações ou 

qualquer comunicação que se faça necessária.  

 

Art. 7 Os artigos deste Regulamento poderão sofrer eventuais alterações, 

atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a providência ou o 

evento que lhe disser respeito, circunstância que será mencionada em 

Regulamento ou aviso a ser publicado no site www.institutoprocessus.com.br/.  

 

Art. 8 Cronograma:  

 

 

Período de inscrições Até dia 11/11/2016 

Aplicação da Prova no Campus I – Asa Sul  13/11/2016 

das 10h às 11h50  

Aplicação da Prova no Campus II – Águas Claras  13/11/2016  

das 10h às 11h50  

Disponibilização do gabarito preliminar  13/11/2016  

após as 15h  

Divulgação do resultado definitivo do Concurso de 

bolsas e da lista dos aprovados no vestibular  

14/11/2016  

após as 15h  

Período para efetivação da matrícula 14/11 à 07/12/2016 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DA REALIZAÇÃO DA PROVA 

 

Art. 9 A Prova será realizada no dia 13 de novembro de 2016, nas 

dependências das Unidades da Faculdade Processus  Campus I – Asa Sul e 

Campus II – Águas Claras. 

 

Art. 10 A Prova será realizado em somente uma etapa, composta por uma 

prova objetiva e uma redação.  

 

Art. 11 Os portões serão abertos a partir das 8h30, e a prova iniciará às 10h.  

 

http://www.institutoprocessus.com.br/


Art. 12 A prova terá duração máxima de 1h50 (uma hora e cinquenta minutos). 

O tempo de duração será contado a partir do momento em que o fiscal de sala 

autorizar o início.  

 

Art. 13 A prova objetiva é composta por 30 (trinta) questões objetivas de 

múltipla escolha.  

 

Art. 14 O tema da redação será relacionado a acontecimentos que tiveram 

grande repercussão nos jornais e mídias durante o ano de 2016.  

 

Art. 15 Quadro indicativo das disciplinas e quantidade de questões: 

 

 

PROVA OBJETIVA 

Língua Portuguesa 20 

Atualidades 10 

REDAÇÃO 

Temática: Atualidades 2016 

 

 

Art. 16 A prova objetiva terá a pontuação máxima de 20,0 pontos, de acordo 

com o número de acertos.   

 

Art. 17 Para a classificação do Concurso de Bolsas será observado somente a 

nota da Prova Objetiva.  

 

Art. 18 A redação do concurso tem caráter apenas eliminatório, não fazendo 

parte da classificação do candidato. A nota final do participante não englobará 

a nota da redação.  

 

 

CAPÍTULO III 

DO RESULTADO, DA CLASSIFICAÇÃO E DA MATRÍCULA 

 

 

 

Art. 19 O resultado será divulgado no site no dia 14 de novembro de 2016 

após as 15h, conforme cronograma. 

 

 



Art. 20 Os candidatos serão classificados por ordem decrescente da nota final, 

ou seja, por maior pontuação.  

 

Art. 21 Ao todo serão 20 (vinte) bolsas de estudos em cada curso e 

Campus, a serem distribuídas nos seguintes percentuais de descontos: 

 

a) O candidato classificado com a maior pontuação na prova objetiva receberá 

bolsa de 100% (cem por cento) de desconto no pagamento da primeira 

mensalidade do Semestre, no curso escolhido no momento da inscrição, mais 

desconto nas demais mensalidades do semestre conforme tabela abaixo. 

 

b) O candidato classificado com a segunda maior pontuação na prova objetiva 

receberá bolsa de 85% (oitenta e cinco por cento) de desconto no pagamento 

da primeira mensalidade do 1º semestre de 2017, no curso escolhido no 

momento da inscrição, mais desconto nas demais mensalidades do semestre 

conforme tabela abaixo. 

 

c) O candidato classificado com a terceira maior pontuação na prova objetiva 

receberá bolsa de 75% (setenta e cinco por cento) de desconto no pagamento 

da primeira mensalidade do 1º semestre de 2017, no curso escolhido no 

momento da inscrição, mais desconto nas demais mensalidades do semestre 

conforme tabela abaixo. 

 

d) Os candidatos classificados entre a quarta e a vigésima maior pontuação na 

prova objetiva receberão bolsas de 50% (cinquenta por cento) de desconto no 

pagamento da primeira mensalidade do 1º semestre de 2017, no curso 

escolhido no momento da inscrição, mais desconto nas demais mensalidades 

do semestre conforme tabela abaixo. 

 

CLASSIFICAÇÃO 

 

DESCONTO 

 

1º colocado - Administração Pública, Ciências Contábeis, 
Gestão Financeira, Gestão Pública, Processos 
Gerenciais e Secretariado: 
 
100% de desconto na primeira mensalidade do  

1º semestre de 2017. Desconto Convênio (15%) para as 

demais parcelas durante todo o curso. 

 

- Curso de Direito: 

 

100% de desconto na primeira mensalidade do  

1º semestre de 2017. 23,7% de desconto para as 

demais parcelas durante todo o curso. 



2º colocado - Administração Pública, Ciências Contábeis, 
Gestão Financeira, Gestão Pública, Processos 
Gerenciais e Secretariado: 
 

85% de desconto na primeira mensalidade do  

1º semestre de 2017. Desconto Convênio (15%) para as 

demais parcelas durante todo o curso. 

 

- Curso de Direito:  

 

85% de desconto na primeira mensalidade do  

1º semestre de 2017. 23,7% de desconto para as 

demais parcelas durante todo o curso. 

 

3º colocado - Administração Pública, Ciências Contábeis, 
Gestão Financeira, Gestão Pública, Processos 
Gerenciais e Secretariado: 
 

75% de desconto na primeira mensalidade do 

1º semestre de 2017. Desconto Convênio (15%) para as 

demais parcelas durante todo o curso. 

 

- Curso de Direito:  

 

75% de desconto na primeira mensalidade do  

1º semestre de 2017. 23,7% de desconto para as 

demais parcelas durante todo o curso. 

 

4º ao 20º colocado - Administração Pública, Ciências Contábeis, 
Gestão Financeira, Gestão Pública, Processos 
Gerenciais e Secretariado: 
 
50% de desconto na primeira mensalidade do 
1º semestre de 2017. Desconto Convênio (15%) para as 
demais parcelas durante todo o curso. 
 
- Curso de Direito: 
 
50% de desconto na primeira mensalidade do 
1º semestre de 2017. 23,7% de desconto para as 
demais parcelas durante todo o curso. 
 

 

 

 

 



Art. 22 Os resultados dos ganhadores das bolsas e dos aprovados no 

vestibular serão divulgados no site www.institutoprocessus.com.br e nos 

murais das duas unidades da Instituição.  

 

§ 1º Permanecendo o empate, dar-se-á preferência sucessivamente para o 

candidato que tiver a maior idade.  

 

Art. 23 Para os candidatos contemplados no Concurso, a concessão da bolsa 

dependerá da formação de turma no curso escolhido. É de responsabilidade do 

candidato verificar a disponibilidade do curso e da turma desejada na unidade 

pretendida.  

 

Art. 24 As bolsas concedidas não poderão ser acumuladas com quaisquer 

outras promoções e campanha de matrícula, devendo o candidato, no 

momento da matrícula, optar por uma das possibilidades de desconto.   

 

Art. 25 Os candidatos aprovados no vestibular, contemplados com as bolsas 

de estudo, deverão matricular-se no período de 14 de novembro até 07 de 

dezembro de 2016.  

 

Art. 26 Na hipótese de o contemplado com a bolsa não efetivar a matrícula até 

a data limite de 07 de dezembro de 2016, perderá o desconto na 1ª 

mensalidade, mas caso efetue a matrícula até dia 20 de dezembro de 2016, 

permanecerá com o desconto referente as demais parcelas. 

 

Art. 27 O concurso de bolsa só  é  válido  para  os  alunos  ingressantes  no 

1º semestre de 2017.  

 

 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 

Art. 28 Para todos os horários contidos neste Regulamento deverá ser 

considerado como referência o horário de Brasília.  

 

 

Art. 29 Os casos omissos e as situações não previstas neste Regulamento 

serão avaliados pela Direção Geral.   


