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Caro vestibulando,
A Faculdade de Enfermagem São Vicente de Paula – FESVIP, mantida pela Escola de
Enfermagem São Vicente de Paula Ltda. - EESVP, reconhecida pelo Ministério de Estado da
Educação, através da Portaria nº 659 de 21 de março de 2011, publicada no Diário Oficial da União
no dia 23 de março de 2011, tem como compromisso oferecer ensino superior de qualidade para
atender as expectativas do atual e do futuro mercado de trabalho na área da Saúde, qualificando, em
nível de graduação, todos que se dispuserem e tenham como objetivo a melhoria da qualidade de
vida da sociedade paraibana, a partir do conhecimento.
A FESVIP no ano de 2017, foi avaliada “in loco” pelo MEC/INEP/DAES, no período de 16
à 20 de setembro, para fins de renovação de reconhecimento recebendo Conceito Final 4.
Preocupada em oferecer um ensino de alto nível, contempla seus alunos com professores
qualificados, mestres e doutores, que adotam metodologias contextualizadas e adequadas às novas
diretrizes curriculares determinadas pelo MEC, a fim de que se atinja a universalidade do
conhecimento em detrimento do profissional que se pretende levar ao mercado de trabalho.
A FESVIP possui uma infra-estrutura com elevado padrão de qualidade onde se encontram
estruturados os diversos laboratórios para a prática discente, salas de aula, biblioteca, além de ser
pioneira na atuação de uma metodologia inovadora voltada para a qualificação diferenciada de seus
egressos.
A Missão da FESVIP evidencia o investimento no processo de ensino-aprendizagem,
capacitando seus ingressantes com sólida formação humanística e técnico-científica, para o
exercício pleno da cidadania e atendimento às necessidades e expectativas pessoais e da
comunidade, contribuindo para o progresso da sociedade e desenvolvimento sustentável do país.
Se os seus anseios se identificam com a nossa filosofia, venha fazer parte do nosso corpo
discente.
ROSANA MARIA VITAL DE MIRANDA
Diretora Geral

Calendário
ATIVIDADES

DIAS/MÊS

Inscrição

02/10 à 02/12/2017

Último dia de entrega do Cartão de Inscrição

02/12/2017 (sábado até as 16h00min)

Prova do Processo Seletivo/2018.1

03/12/2017 (14h00min às 17h00min)

Divulgação do resultado do Processo
Seletivo/2018.1 (Previsão)

04/12/2017

Matrícula dos candidatos classificados

04/12 à 08/12/2017

Início das Aulas

05/02/2017

Curso Autorizado - Vagas Oferecidas
Denominação do Curso: Graduação em Enfermagem
Modalidade: Bacharelado
Tempo Mínimo

Tempo Máximo

8 semestres

12 semestres

Duração do curso:

PERÍODO
TURNO
2018.1

2018.2

25*

-

MANHÃ

25*

-

NOITE

VAGAS OFERECIDAS

Carga Horária Total: 4.000 horas
Regime de Matrícula: Seriado Semestral
* com aulas nos sábados pela manhã e tarde, duas vezes por mês.
 50% das vagas serão destinadas aos candidatos com nota mínima quatro virgula cinco
(4,5) no ENEM.
 Na hipótese de persistir vagas em qualquer das opções (PS ou ENEM), as vagas
remanescentes serão destinadas aos candidatos aprovados e não classificados no limite de
vagas, dando prioridade aos aprovados no ENEM.
 Se, ainda, persistir vagas, a FESVIP, através da COVESPA, irá realizar Vestibular
Agendado com data a ser posteriormente definido.
 Na hipótese da não formação de turma em um dos turnos oferecidos, os candidatos serão
remanejados para outro turno.

OBJETIVO E CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO SELETIVO – 2018.1
O objetivo do Processo Seletivo (PS) realizado pela COVESPA, órgão responsável pela
seleção dos candidatos à FESVIP, é classificar candidatos para prosseguirem seus estudos a nível
superior.
Para alcançar o objetivo mencionado, o PS apresenta as seguintes características:
• concurso destinado a classificar candidatos para os turnos da manhã e noite;
• concurso realizado em uma única etapa para o Curso Superior de Enfermagem;
• provas constituídas de questões de múltipla escolha;
• provas abrangendo apenas as seguintes matérias: Língua Portuguesa e Biologia com conteúdos referentes
ao currículo do Ensino Médio;
• opção pela utilização das notas do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, com nota mínima
quatro virgula cinco (4,5) referente a um dos anos: 2013, 2014, 2015 ou 2016, tendo que entregar
cópia do Boletim do INEP.


As vagas destinadas ao PS 2018.1 serão de 50% (cinquenta por cento) do total oferecido, os
50% restantes são para candidatos aprovados no ENEM.



O não preenchimento das vagas através do PS ou das notas do ENEM serão preenchidas com
candidatos aprovados e não classificados no limite de vagas.
INSCRIÇÕES
NORMAS A SEREM OBSERVADAS

• A inscrição só poderá ser feita mediante:
a) Entrega do comprovante de recolhimento da taxa de inscrição;
b) Apresentação do documento de identidade original indicado no Requerimento de Inscrição
(fotografia nítida, dados legíveis e sem rasura). No caso de inscrição por procuração, o
procurador deverá entregar a procuração, bem como cópias dos documentos de identidade do
procurador e do candidato;

ATENÇÃO
Para efeito de inscrição no Processo Seletivo-2018.1, somente são considerados
documentos de identidade as Carteiras ou Cédulas de Identidade expedidas pelas
Secretarias de Segurança, Forças Armadas, Polícia Federal (excetuando-se
passaporte), Polícia Militar e Carteiras expedidas por Ordens ou Conselhos de
Registro Profissional. No caso de candidato de nacionalidade estrangeira, a Cédula
de Identidade de estrangeiro, expedida pelo Departamento de Polícia Federal, que
comprove sua condição de permanente ou temporário no país, conforme item IV do
art. 13 da Lei n° 6.815/80.

c) Entrega de uma fotografia 3x4, recente, colada no local indicado;
d) Entrega do Requerimento de Inscrição devidamente preenchido e assinado;
e) Entrega de cópia do certificado de conclusão do ensino médio ou de curso equivalente, ou
cópia do diploma ou certificado de conclusão de curso superior, ou carteiras expedidas por
Conselhos de Registro Profissional de Nível Superior (CREA, CRM, OAB, etc.).
f) Se a taxa de inscrição tiver sido pago com cheque, a
ATENÇÃO
inscrição só será efetivada após a compensação do
referido cheque;
Não haverá inscrição
g) O simples recolhimento da taxa de inscrição não garante
condicional. Portanto,
a inscrição;
providencie toda a
h) Em nenhuma hipótese a taxa de inscrição será devolvida;
documentação
exigida.
i) Entregar, se for o caso, cópia do Boletim do INEP
comprovando sua participação no ENEM.
j) Entrega da declaração de que é aluno ou ex-aluno da
instituição.
As inscrições serão realizadas nos dias úteis, no período de
02 de outubro à 02 de dezembro de 2017, no horário das
08h00min às 22h00min (sábados até as 16h00min) na
COVESPA/FESVIP, situada à Av. Pres. Epitácio Pessoa,
704, Bairro Torre.
PROCEDIMENTOS DO CANDIDATO
• Efetuar, na tesouraria da FESVIP, o pagamento da taxa de inscrição.
• O valor da taxa de inscrição será de R$ 30,00 (trinta e reais).
• Os candidatos inscritos com a nota do ENEM deverão recolher 50% de taxa de inscrição.
• Alunos e ex-alunos dos Cursos Técnicos da EESVP e da EESVP-Sul (Mangabeira) são isentos.
• Preencher cuidadosamente o Requerimento de Inscrição, observando as instruções.
• Entregar, na secretaria da COVESPA, o requerimento devidamente preenchido e assinado,
acompanhado da documentação exigida, mediante a apresentação do documento de identidade .
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO
O correto preenchimento do Requerimento de Inscrição é de inteira responsabilidade do
candidato ou de seu representante legal.
De posse deste Manual, você deve preencher o Requerimento de Inscrição que o
acompanha, observando a seguinte instrução:
• Escrever uma letra em cada quadrícula, deixando, entre cada palavra, uma quadrícula em branco.
Requerimentos com erros ou rasuras não serão aceitos.

1. Dados Pessoais
Nome do Candidato
Escreva seu nome, em letra de forma, começando o preenchimento a partir da primeira quadrícula
da esquerda, deixando um espaço em branco entre os nomes. Abrevie os nomes intermediários se os
espaços não forem suficientes. Não abrevie o primeiro nem o último nome.
Data do Nascimento
Indique, com dois algarismos, o dia, o mês e o ano de seu nascimento.
Cédula de Identidade
As informações numéricas devem ser registradas de forma que o último algarismo fique na última
quadrícula. Escreva, nas quadrículas, o número de sua Cédula de Identidade e a sigla do Estado
expedidor (UF). Se a Cédula de Identidade foi expedida pelo(a) Ministério da Aeronáutica (AE),
Ministério do Exército (EX), Ministério da Marinha (MM), Polícia Federal (PF), Polícia Militar
(PM) ou por Ordens ou Conselhos Profissionais (CR), substitua a sigla do Estado pela abreviatura
correspondente.
CPF
Indique o número do seu CPF
Sexo
Assinale com X a quadrícula correspondente.
Deficiente Visual
O responsável pelo preenchimento do Requerimento de Inscrição do deficiente visual deve assinalar
com um X, a quadrícula correspondente.
2. Endereço
Indique, corretamente, os dados do seu endereço (rua, número, apartamento, bairro, cidade, sigla do
Estado e CEP). Coloque também o número do seu telefone residencial ou do trabalho. Se não tiver
telefone, indique um número para recado. Não esqueça o DDD.
3. Opção pela nota do ENEM
Assinale com um X a opção correspondente. A não assinalação da opção implica dizer que o
candidato deseja concorrer com as provas do processo seletivo.
4. Questionário Sociocultural
Na página 15, você encontrará o questionário sociocultural. Nele constam perguntas relativas às
suas características pessoais e formação educacional. As informações prestadas por você, neste
questionário, não influirão de maneira alguma em sua avaliação como candidato à Instituição.
Suas respostas, tratadas estatisticamente, de maneira global e impessoal, têm por finalidade traçar o
perfil do candidato à Faculdade de Enfermagem São Vicente de Paula. Responda às questões com
sinceridade e máxima precisão possível. Cada resposta deve ser dada registrando-se, na quadrícula,
apenas o número correspondente à sua situação.

5. Declaração
- Date e assine o Requerimento de Inscrição no espaço destinado para este fim. Em caso do
requerente ter até 16 anos o Requerimento de Inscrição deverá ser também assinado pelo
representante legal.
- Cole a sua fotografia na Ficha de Identificação.
ENTREGA DO CARTÃO DE INSCRIÇÃO
O Cartão de Inscrição é um documento que transcreve os dados que você informou no seu
Requerimento de Inscrição contendo, ainda, informações sobre o local de realização das provas
(prédio, sala e carteira). Daí ser de fundamental importância que o cartão seja retirado no prazo
fixado.
Último dia de entrega do Cartão de Inscrição: 02 de dezembro de 2017.
Local: COVESPA/Faculdade de Enfermagem São Vicente de Paula.
Documentos exigidos: Cédula de Identidade e comprovante de inscrição.
OBS: estas informações não serão para os alunos inscritos com as notas do ENEM.
A entrega do Cartão de Inscrição será feita ao próprio candidato ou ao respectivo procurador
legalmente constituído. Estará disponível também no site www.fesvip.com.br.

IMPORTANTE
Ao receber o seu Cartão de Inscrição
Confira cuidadosamente os seguintes dados:

Identifique:

- Nome

- Número de inscrição

- Cédula de Identidade

- Local, sala e carteira de realização das provas

• Constatando erro ou omissão de dados no Cartão de Inscrição, você deverá devolvê -lo à
COVESPA, para a devida correção, impreterivelmente, até o dia 03/12/2017. A COVESPA
não se responsabilizará por eventuais erros não reclamados dentro deste prazo, passando o
candidato a assumir integralmente o erro do cartão. Os cartões corrigidos serão de volvidos aos
candidatos no mesmo dia.

PROVAS
• As provas serão realizadas em um único dia.
• A prova da matéria Língua Portuguesa constará de 10 questões de múltipla escolha e uma redação.
• A prova da matéria Biologia constará apenas de 20 questões de múltipla escolha.
• As provas terão 3 horas de duração.
• A questão de múltipla escolha consta de um enunciado, apresentando uma situação-problema,
seguido de cinco alternativas de respostas. Neste tipo de questão, apenas uma alternativa é a
correta.
• Não será permitida a realização de provas em local diferente do determinado no Cartão de
Inscrição, pela COVESPA/FESVIP.
CALENDÁRIO DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS
03/12/2017 - Língua Portuguesa e Biologia.
OBS: 1) As provas serão iniciadas, pontualmente, às 14h00min (horário local) e terão duração de,
no máximo, 3 (três) horas, incluindo o tempo para o preenchimento das folhas de
respostas e redação.
2) Os candidatos tomarão conhecimento da sala onde realização as provas através do seu
Cartão de Inscrição.
É natural que uma situação como a do Processo Seletivo acarrete nervosismo, mas você
poderá vencê-lo se procurar manter-se calmo e não se precipitar. Responda em primeiro lugar, as
questões que considerar mais fáceis, deixando as que julgar difíceis para depois. Isso estimula a
autoconfiança e minimiza o estado de tensão. Saiba que o tempo reservado à prova foi dosado de
modo a lhe permitir fazê-la com tranqüilidade, mas sem dispersão.
Portanto, dê atenção exclusiva à sua prova.
PROCEDIMENTOS DO CANDIDATO

• Identificar, com antecedência, o prédio onde realizará as
provas. O acesso às salas só será permitido no dia de prova.

ATENÇÃO

• Comparecer ao local das provas com antecedência mínima
de 30 minutos (até às 13h30min), munido do Cartão de
Inscrição e da Cédula de Identidade. Retardatários não
terão acesso às provas.

Localize o prédio onde
fará as provas até o dia
anterior à sua
realização.

• Realizar as provas no local determinado pela COVESPA.
• Conduzir somente o material necessário à realização das provas: caneta esferográfica azul ou
preta, lápis grafite, borracha e régua. Qualquer outro material deverá ser colocado,
obrigatoriamente, no local indicado pelo fiscal de sala. A COVESPA não se responsabilizará pelo
material não necessário à realização das provas. Fica terminantemente proibida a utilização de
calculadoras, livros, anotações de qualquer outra natureza, aparelhos de transmissão e de
escuta, de recepção de sinais sonoros, telefones celular, minigravadores, headphones, etc.
• Conferir, no dia das provas, os dados impressos na etiqueta afixada na carteira e no material que
receber (folha de respostas e de redação). A não coincidência dos dados deverá ser comunicada ao
fiscal de sala.
• Verificar, após o recebimento do caderno de questões, se este contém o número de questões
indicado no alto da primeira página ou se apresenta alguma falha de impressão. Constando falhas,
solicitar a imediata substituição.
• Evitar rasuras desnecessárias e dobramentos no material da prova.
• Não se comunicar com outros candidatos nem fazer consulta aos fiscais durante a realização da
prova.
• Permanecer na sala onde realiza a prova por, no mínimo, 1 (uma) hora.
• Não se ausentar da sala durante a realização da prova.
• Devolver, assim que terminar a prova, o caderno de questões completo e as folhas de respostas e
de redação, devidamente assinadas.
FOLHA DE RESPOSTAS: RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES
Ao marcar na folha de respostas as alternativas escolhidas, observe o que segue:
a) marque a alternativa somente quando estiver seguro de que ela é realmente a escolhida. A
assinalação de duas ou mais alternativas anula a resposta;
b) marque, em cada questão, com um X o espaço (quadrícula) destinado à assinalação da
alternativa escolhida.
c) USE EXCLUSIVAMENTE A CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA;
d) somente serão consideradas as questões com alternativas marcadas na folha de respostas .
OS RASCUNHOS NÃO SERÃO CORRIGIDOS;
e) evite apagar uma questão já assinalada para não rasurar a folha.

Não amasse, não dobre, não suje e não
rasure a folha de respostas.

CLASSIFICAÇÃO
O Processo Seletivo da FESVIP é um exame de natureza classificatória. Obedecerá a ordem
decrescente da nota obtida pelo candidato no conjunto das provas, através de média ponderada
obtida nas duas disciplinas, obedecendo aos seguintes critérios:

Provas

Pesos

Língua Portuguesa e Redação1

4

Biologia

6

A classificação dos candidatos será feita da seguinte forma:

• A Nota (N) do candidato em cada matéria será determinada dividindo-se o número de acertos
pelo número de questões da prova da matéria e multiplicando-se o resultado por 1.000
A
N=

. 1000

Q

Onde N = nota na matéria
A = número de acertos obtidos
Q = número de questões da prova da matéria

• A Média Final (M) de classificação do candidato será obtida efetuando-se a média ponderada das
notas obtidas pelo mesmo em cada matéria, desprezando-se as decimais resultantes do cálculo.
4P + 6B
M=

10

Onde M = média final
P = nota obtida na prova de Língua Portuguesa e redação
B = nota obtida na prova de Biologia
A classificação final é feita considerando-se os candidatos aptos à classificação final, na
ordem decrescente das médias finais até o limite das vagas fixadas para o curso, observada a ordem
dos turnos. Ocorrendo empate na disputa pela última vaga, será classificado o candidato com maior
nota final em Biologia. Persistindo o empate, prevalecerá o candidato de melhor desempenho em
1

A nota da redação será multiplicada por 5,0 (cinco) e o seu valor será adicionado à nota das questões
objetivas, para obtenção da média global da prova de Língua Portuguesa.

Língua Portuguesa e (redação). Persistindo, ainda, o empate na disputa pela última vaga, procederse-á ao desempate através de sorteio público.
OBS: Será eliminado da classificação final o candidato que:
1) obtiver resultado nulo (zero) em qualquer uma das provas;
2) obtiver resultado nulo (zero) na redação;
3) obtiver, pelo menos, uma nota nula (zero), na modalidade de participação pelo ENEN;
4) não comparecer as provas;
5) utilizar processo fraudulento na inscrição, usar meios ilícitos na sua realização ou atentar
contra a disciplina e boa ordem dos trabalhos, na sala de provas ou nas suas
proximidades.

ATENÇÃO
Não haverá revisão, nem vistas de provas,
nem recontagem de pontos.
DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
As listas de candidatos classificados para as vagas do PS 2018.1 serão divulgadas na
Faculdade de Enfermagem São Vicente de Paula (FESVIP) e na Internet (www.fesvip.com.br).
A COVESPA não se responsabilizará por erro de informação, advindo da divulgação de
resultados do Processo Seletivo, feita por terceiros, inclusive nome, classificação e nota de
classificação do candidato.
Após o prazo de 6 (seis) meses, contado a partir da data de aplicação
da prova, as folhas de resposta, de redação e os cadernos de questões
serão encaminhados para a reciclagem de papel utilizado.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
• Os questionamentos atinentes ao Processo Seletivo, excetuando-se os referentes às questões das
provas, deverão ser apresentados à Coordenação do Curso de Enfermagem até 05 (cinco) dias após
a publicação dos resultados pela COVESPA. Discordando da decisão da Coordenação, o
interessado terá 05 (cinco) dias para recorrer à Direção da FESVIP, que decidirá, em caráter
definitivo, sobre o recurso interposto.
• Os questionamentos referentes às provas devem ser apresentados diretamente à COVESPA, no
prazo de até dois dias, a contar da data de aplicação da prova questionada, cabendo à COVESPA
analisar e decidir no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a partir do dia de aplicação da prova.
• Os recursos e os questionamentos não terão efeito suspensivo.

MATRÍCULA
A convocação para a matrícula dos candidatos classificados será feita através de Edital
publicado pela COVESPA, na data de divulgação dos resultados.
LOCAL E HORÁRIO DA MATRICULA
A matrícula será efetuada na Faculdade de Enfermagem São Vicente de Paula, situada à Av.
Pres. Epitácio Pessoa, 704, Bairro da Torre, no período de 04 à 08 de dezembro de 2017, no horário
das 08h00min às 21h00min.

ATENÇÃO
Não haverá prorrogação.
DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A MATRÍCULA
No ato da matrícula, além do pagamento da taxa de matrícula e de duas fotografias 3x4
recentes, você deverá apresentar originais dos documentos abaixo relacionados e entregar cópia
autenticada de cada um deles.
a) Certificado de conclusão do ensino médio (2° grau) ou de curso equivalente, ou diploma de
graduação em curso superior;
b) Histórico escolar do ensino médio (2° grau) ou equivalente;
c) Cédula de Identidade emitida por órgão competente;
d) Título de eleitor, para os brasileiros maiores de 18 anos;
e) Prova de quitação com o Serviço Militar, para os brasileiros do sexo masculino e maiores de
18 anos;
f) Certidão de nascimento ou de casamento;
g) CPF (Cadastro de Pessoas Físicas);
h) Se procurador, documento de identidade e procuração pública ou particular com firma
reconhecida, contendo poderes específicos para a prática de tal ato.
OBS: No caso de conclusão de curso do ensino médio (2° grau) no exterior, deverá ser apresentada
declaração de equivalência dos estudos realizados, com data anterior à inscrição do Processo
Seletivo (Resolução N°09/78 - CFE).

ATENÇÃO
Não apresentar a documentação exigida para
a matrícula implica na perda do direito à
classificação obtida no Processo Seletivo.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
• Perderá o direito à classificação, obtida no Processo Seletivo, o candidato que, no prazo
determinado,
a) não efetuar a matrícula, pessoalmente ou através de procurador devidamente munido de
documento de identidade e de procuração pública ou particular com firma reconhecida,
contendo poderes específicos para a prática de tal ato, ou
b) não apresentar a documentação exigida.
• Todos os documentos devem ser legíveis, sem rasuras ou dilacerações.
• A instituição poderá solicitar a documentação original quando lhe for conveniente ou dela
necessitar.
• Não se admite, em hipótese alguma, a matrícula condicional.
• As vagas que venham a ocorrer após a matrícula de candidatos classificados serão preenchidas,
obedecendo-se à ordem classificatória, através de:
a) classificação de novos candidatos, ou
b) não havendo mais candidatos classificáveis, as vagas remanescentes serão preenchidas
por alunos de outro curso ou instituição ou por portadores de diploma universitário,
devidamente registrado, conforme legislação vigente (Art. 42, Parágrafo Único, do
Regimento da FESVIP).
.

Procure obter ou regularizar os seus documentos com
antecedência. Se você não apresentar a documentação
exigida no prazo fixado, não fará a matrícula e a sua
classificação perderá a eficácia.

QUESTIONÁRIO SOCIOCULTURAL
As informações prestadas por você, neste questionário, não influirão de maneira
alguma em sua avaliação como candidato à Instituição, tendo um tratamento estatístico global e
impessoal. Suas respostas serão importantes para uma pesquisa que tem por finalidade traçar o
perfil do candidato à Faculdade de Enfermagem São Vicente de Paula, por isso responda às
questões com sinceridade e máxima precisão possível.
01.Qual meio você utiliza para se manter informado?
1.
2.
3.
4.
5.

internet.
televisão.
revista.
jornal.
rádio.

02. Qual o principal motivo que o(a) levou a escolher a FESVIP para fazer seu curso?
1.
2.
3.
4.

localização.
a credibilidade da instituição.
satisfação pessoal.
outro.

03. O que você espera do curso que escolheu na FESVIP?
1.
2.
3.
4.
5.

formação profissional, voltada para o mercado de trabalho.
aquisição de conhecimentos para melhorar a atividade prática que já estou desempenhando.
aquisição de conhecimentos que permitam melhorar o meu nível socioeconômico.
aquisição de conhecimento que me faça um profissional diferenciado.
outro.

04. Como você ficou sabendo da existência do concurso de Vestibular 2018.1?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

através do anúncio na televisão.
através do anúncio em jornal.
através de anúncio na internet.
através de indicação de um amigo.
através de panfleto ou outdoor.
outro.

ANEXOS

EDITAL
FACULDADE DE ENFERMAGEM SÃO VICENTE DE PAULA
Curso Reconhecido por meio da Portaria MEC nº 659/11 – DOU de 23/03/2011

Comissão do Vestibular da Faculdade de Enfermagem São Vicente de Paula – COVESPA

PROCESSO SELETIVO 2018.1

E D I T A L Nº 03/2017
O presidente da Comissão do Vestibular da Faculdade de Enfermagem São Vicente
de Paula, pelo presente Edital, torna público, a quem interessar possa, que as inscrições para o
Processo Seletivo 2018.1, obedecerão às seguintes disposições:
1. O Processo destina-se a classificar candidatos para o preenchimento de vagas iniciais (50 vagas), no
turno da manhã e noite, para o curso de Enfermagem.
2. Opção pela utilização das provas do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, com nota mínima
de quatro virgula cinco (4,5), referente a um dos anos: 2013, 2014, 2015 ou 2016.
3. Possibilidade de realizar Vestibular Agendado, a ser definido posteriormente.
4. Recolhimento da taxa de inscrição, no valor de R$ 30,00 (trinta reais), no período de 02 de outubro à 02
de dezembro de 2017, no setor de tesouraria da FESVIP, à Av. Pres. Epitácio Pessoa, 704, Bairro da
Torre, João Pessoa. Os candidatos inscritos com a nota do ENEM deverão recolher 50% da taxa de
inscrição. Alunos e ex-alunos dos Cursos Técnicos da EESVP e da EESVP-Sul (Mangabeira) são isentos.
5. Efetuado o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato receberá por e-mail o Manual do
Candidato, no qual estará inserido um (01) exemplar do Requerimento de Inscrição.
6. Entrega dos Requerimentos de Inscrição, no período de 02 de outubro à 02 de dezembro de 2017, das
08h00min às 22h00min (sábados até as 16h00min), na Secretaria da COVESPA/FESVIP, à Av. Pres.
Epitácio Pessoa, 704, Bairro da Torre, João Pessoa.
7. O calendário e os programas das provas, as normas de classificação e de matrícula e outros
dispositivos que regulamentam o Processo Seletivo estão contidos no Manual do Candidato, que
passa a integrar o presente Edital.
8. As provas do Processo Seletivo, abrangendo as matérias Língua Portuguesa e Redação e, Biologia,
serão realizadas no dia 03 de dezembro de 2017.
9. Os casos omissos e as situações não previstas neste Edital serão decididos pela COVESPA, cabendo
recurso ao Diretora Geral da FESVIP.
João Pessoa, 29 de setembro de 2017.
HAROLDO DE FIGUEIRÊDO DINIZ
Presidente da COVESPA
Visto:
ROSANA MARIA VITAL DE MIRANDA
Diretora Geral da FESVIP

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
LÍNGUA PORTUGUESA E REDAÇÃO
I. Objetivos
A prova de Língua Portuguesa visa avaliar a capacidade do candidato para ler, compreender,
analisar e interpretar criticamente textos de natureza jornalística e publicitária bem como a
capacidade para mobilizar conhecimentos lingüísticos na produção de textos que atendam os
requisitos de adequação, correção, coesão e coerência textuais, intertextualidade e
argumentatividade.
II. Conteúdo Programático
1. PRODUÇÃO DE LEITURA
1.1. Gêneros textuais
1.2. Elementos de textualidade: coesão, coerência e argumentatividade.
1.3. Níveis de significação do texto: informações explícitas e implícitas.
2. ANÁLISE LINGUÍSTICA
2.1. Níveis de Linguagem
2.2. Ortografia e pontuação
2.3. Morfossintaxe das classes de palavras
2.3.1. Processos de formação de palavras
2.3.2. Estrutura das palavras
2.3.3. Flexão verbal e nominal (substantivo, adjetivo, pronome e verbo)
2.3.4. Sintaxe de concordância
2.3.5. Sintaxe de colocação pronominal
2.3.6. Sintaxe de regência
2.3.7. Semântica das palavras: conotação, denotação, sinonímia, antonímia
2.3.8. Linguagem figurada
2.4. Uso de conectivos: processo sintático/semântico
2.5. Elementos da frase/oração
2.6. Estruturação da oração/período: coordenação e subordinação
3. PRODUÇÃO TEXTUAL
3.1. Tipologia textual: dissertação/descrição/narração
3.2. Gêneros textuais: artigo de opinião/ carta/ resumo, etc.
3.3. Recursos expressivos: tipos de discurso (direto, indireto, indireto livre)

Observação:
Na produção de texto serão contemplados os seguintes aspectos:
- Estruturação textual: adequação da organização textual ao tema e ao gênero.
- Elementos de textualidade: coesão,
argumentatividade e intertextualidade.

coerência,

intencionalidade,

informatividade,

- Linguagem: uso da norma padrão da língua escrita; usos da linguagem adequados aos
diferentes gêneros textuais / discursivos.

BIOLOGIA
1.

CITOLOGIA
1.1.

As primeiras células

1.2.

Células procariontes

1.3.

Células eucariontes

1.4.

Envoltórios celulares

1.5.

Parede celular

1.6.

Membrana citoplasmática

1.7.

Estrutura da membrana

1.8.

Especializações da membrana

1.9.

Permeabilidade: transporte passivo e ativo

1.10. Modificações: junções, microvilosidades
1.11. As organelas e as estruturas citoplasmáticas: características gerais e fisiologia
1.12. Núcleo celular
1.13. Divisão celular: mitose e meiose
2. ANATOMIA E FISIOLOGIA HUMANA
1.1. Aspectos gerais do sistema nervoso
1.2. Aspectos gerais dos órgãos dos sentidos: audição e equilíbrio, olfato, gustação, visão,
mecanorreceptores da pele
1.3. Aspectos gerais das glândulas endócrinas: hipófise, pâncreas, tireóide, paratireóide, suprarenais e gônadas
1.4. Aspectos gerais dos sistemas: circulatório e linfático
1.5. Aspectos gerais da respiração
1.6. Aspectos gerais da digestão
1.7. Aspectos gerais da excreção
1.8. Aspectos gerais do sistema genital (masculino e feminino)

3. GENÉTICA

1.1. A natureza química e a função do gene
1.2. Ácidos nucléicos: identificação, composição, estrutura e função
1.3. Replicação do DNA
1.4. A transmissão dos genes
1.5. As leis de Mendel e suas modificações
1.6. Interações genéticas
1.7. Ligação gênica e mapeamento cromossômico
1.8. Genética dos grupos sanguíneos: sistema ABO e Rh
1.9. Herança relacionada ao sexo
1.10. Mutações cromossômicas e gênicas
1.11. Engenharia Genética
1.12. Técnicas básicas de engenharia genética
1.13. Clonagem molecular
1.14. Organismos transgênicos

4. EVOLUÇÃO

1.1. A origem da vida
1.2. Biogênese versus abiogênese
1.3. Origem dos grandes grupos de seres vivos
1.4. Teorias e evidências da evolução
1.5. Especiação

