
PROCESSO SELETIVO 2016

EDITAL Nº 02/2015 – ULT – FATI/FAJAR
MANUAL DE ORIENTAÇÕES AO CANDIDATO

Os diretores da Faculdade Educacional de Arapoti – FATI e União Latino-americana de
Tecnologia  –  ULT  (FAJAR)  fazem  saber  aos  interessados  que,  no  período  de  01/10/2015 até
11/12/2015,  estarão  abertas  as  inscrições  ao  Processo  Seletivo,  para  ingresso  nestes
estabelecimentos de ensino superior, para o período letivo de 2016, conforme instruções contidas no
presente Edital e Manual do Candidato, para os cursos e número de vagas a seguir discriminados.

A. FATI – Faculdade Educacional de Arapoti:
ADMINISTRAÇÃO – 70 (setenta) vagas – noturno;
PEDAGOGIA – 60 (sessenta) vagas – noturno. 
LETRAS – PORTUGUÊS e ESPANHOL – 60 (sessenta) vagas – noturno.

B. ULT – União Latino-americana de Tecnologia – ULT (FAJAR): 
DIREITO – 80 (oitenta) vagas – noturno; 
ENGENHARIA FLORESTAL – 100 (cem) vagas – noturno;
TECNOLOGIA EM BIOCOMBUSTÍVEIS – 100 (cem) vagas – noturno.

1 PROCESSO SELETIVO
1.1 O Processo de Seleção para os cursos oferecidos pela Faculdade Educacional de Arapoti – FATI e

União Latino-americana de Tecnologia – ULT (FAJAR) é idêntico em seu conteúdo e unificado em
sua execução para todos os cursos.

1.2  As  provas  serão  realizadas  no  dia  11  de  dezembro  de  2015,  a  partir  das  14  horas,  nas
dependências da FATI – Faculdade Educacional de Arapoti e da FAJAR – União Latino-americana
de Tecnologia – ULT (FAJAR), devendo o candidato optar, no ato da inscrição, por um dos dois
locais de realização da prova.

13 Distribuição das vagas e a duração dos Cursos:

Curso Turno
Número  de
Vagas

Duração

Administração Noturno 70 vagas 4 anos
Direito Noturno 60 vagas 5 anos
Ciências Contábeis Noturno 100 vagas 4 anos

Engenharia Florestal
Noturno  e  Sábados  pela
manhã

100 vagas 5 anos

Letras  –  Português  e
Espanhol

Noturno 60 vagas 4 anos

Pedagogia Noturno 100 vagas 4 anos
Tecnologia  em
Biocombustíveis

Noturno  e  Sábados  pela
manhã

100 vagas 3 anos

TOTAL 530 vagas
1.4. Para os candidatos que prestaram o ENEM:

Os candidatos que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM nos dois últimos anos e
comprovarem média geral igual ou superior a 500 (quinhentos) pontos terão 10% (dez por cento)
de acréscimo na soma dos pontos da prova objetiva.

Faculdade Educacional de Arapoti – FATI
União Latino-americana de Tecnologia – ULT



1.5.  A classificação dos candidatos far-se-á na ordem decrescente dos resultados obtidos,  não se
admitindo revisão de provas nem recurso quanto ao seu conteúdo ou julgamento.

1.6. Os resultados do Processo de Seleção são válidos apenas para o período letivo de 2016, que se
inicia em fevereiro daquele ano.

2. DAS PROVAS
2.1. As provas serão aplicadas no dia 12 de dezembro de 2015, a partir das 14 horas, devendo o

candidato estar no local indicado por ele, no ato da inscrição, meia hora antes do início, ou seja,
às 13h30min.

2.2. A prova a ser aplicada a todos os cursos será dividida em duas partes (ambas serão feitas no
mesmo horário):

a) Primeira Parte: prova objetiva, composta de 20 (vinte) questões de múltipla escolha;
b) Segunda Parte: prova de redação.

2.3.  Para  fins  de classificação,  a  soma dos pontos  obtidos  nas provas será  ponderada  conforme
quadro a seguir:

Provas Nº de Questões Peso por Questão Nº de Pontos

Prova Objetiva 20 10 200

Redação 01 100 100

Total de Pontos 300

2.4. Será DESCLASSIFICADO o candidato que se encontrar em qualquer das seguintes situações:
a) não atingir o mínimo de 20 (vinte) pontos na prova objetiva;
b) zerar a prova de redação.

2.5 As questões da prova objetiva versarão sobre conteúdos do Ensino Médio, priorizando o raciocínio
lógico e compreensão e interpretação de texto.

2.6 Os candidatos deverão indicar na Ficha de Inscrição uma 2ª opção, entre os cursos ofertados,
conforme sua preferência. Este procedimento é obrigatório no ato da inscrição.

2.7 Os documentos exigidos para a realização da prova são os seguintes:
a) carteira de identidade ou outro documento oficial de identificação;
b) comprovantes de inscrição com autenticação do pagamento da taxa de R$ 50,00 (cinquenta
reais).

2.8 Data e horários para a realização das provas:
Provas Datas Horário Duração Local

Prova Objetiva

12/12/2015 Das 14 às 17 h 03 horas

1) Sede da Faculdade 
Educacional Arapoti – FATI 
Rua das Rosas, Nº 01 – Arapoti, 
PR(*)

2) União Latino-americana de 
Tecnologia – ULT (FAJAR) Rua 
Santa Catarina, Nº. 04 – Bairro: 
Jardim Nossa Senhora de Fátima, 
Jaguariaíva, PR(*)

Redação

* Obs.: O local de realização das provas será indicado pelo candidato na ficha de inscrição.

2.9. Material para a realização das provas:
2.9.1 cartão de inscrição e carteira de identidade;
2.9.2 caneta esferográfica (azul ou preta) e lápis (para cálculos e rascunhos);



2.9.3 em nenhuma das provas, será permitido o uso de tabelas, réguas de cálculo, máquina de
calcular de qualquer tipo e relógio de pulso.

2.9.4 também não será permitido portar telefone celular, walkman, rádio portátil ou qualquer outro
aparelho assemelhado.

3. DAS INSCRIÇÕES
3.1  As  inscrições  para  o  Processo  Seletivo  2016  serão  realizadas  no  período  de  01/10/2015  a

11/12/2015.
3.2 As inscrições e o pagamento da respectiva taxa, poderão ser realizados nos seguintes locais: 

a) Central de Atendimento ao Vestibular da ULT – Rua Santa Catarina, Nº 04, Bairro Jardim Nossa
Senhora de Fátima – Jaguariaíva – PR, de segunda a sexta-feira, das 14 às 22 horas e aos
sábados das 8 às 12 horas;

b) Central de Atendimento ao Vestibular da FATI – Rua das Rosas, Nº 01 – Arapoti – PR, de
segunda a sexta-feira, das 9 às 22 horas;

c) Pela internet, nos sites: www.ult.com.br   /   www.faculdadearapoti.com.br
3.3 Os documentos necessários para inscrição são:

a) requerimento de inscrição preenchido e assinado;
b) fotocópia da cédula de Identidade;
c) comprovante do pagamento da inscrição;
d) 2 (duas) fotos 3x4 recentes;
e) procuração com firma reconhecida, quando for o caso.

3.4 O valor da inscrição é de R$ 50,00 (cinquenta reais). 
OBS.: Em nenhuma hipótese, haverá devolução da taxa de inscrição.

3.5 Os candidatos deverão indicar na Ficha de Inscrição uma 2ª opção, entre os cursos ofertados,
conforme sua preferência (procedimento obrigatório).

4. DO CONTEÚDO DAS PROVAS
4.1  A  PROVA  OBJETIVA,  de  múltipla  escolha,  terá  por  base  os  conteúdos  do  Ensino  Médio,

priorizando o raciocínio lógico e compreensão e interpretação de texto.
4.2 Na PROVA DE REDAÇÃO, o candidato deve demonstrar habilidades em: expressão com clareza,

letra legível, coesão textual e coerência semântica, correção e adequada organização das ideias,
argumentação e exposição de ideias e conceitos.

5. DO RESULTADO DO VESTIBULAR
5.1 O resultado do concurso vestibular será divulgado até o dia 16 de dezembro de 2015.
5.2 A divulgação dos resultados com os candidatos aprovados em primeira chamada, até o limite de

vagas de cada curso, far-se-á através de afixação de Edital no “hall” de entrada da FATI e da ULT,
pela internet no SITE de ambas as Faculdades e através da divulgação em jornais e/ou rádios de
circulação na região.

5.3 Não ocorrendo o preenchimento de todas as vagas, serão aproveitados, pela ordem, os candidatos
melhores classificados em segunda opção, ou pessoas portadoras de diploma de graduação, ou
ainda poderá ser realizada nova etapa do Processo Seletivo 2016.

5.4 Só será confirmada a matrícula para as turmas, cujos cursos preencherem no mínimo 80% (oitenta
por cento) das vagas ofertadas, havendo realocação automática dos candidatos aprovados para
sua 2ª opção.

5.5 Em caso de empate entre dois ou mais candidatos, a classificação será pela soma dos pontos da
prova objetiva;  se o empate persistir,  prevalecerá  a maior  pontuação da prova de redação e,
persistindo o empate, o de maior idade.

6. DA MATRÍCULA DOS CANDIDATOS APROVADOS
6.1  A  matrícula dos  alunos  classificados  em  primeira  chamada deverá  ser  efetivada,

obrigatoriamente, nos dias 16 e 17 de dezembro de 2015, na Secretaria Geral da FATI, quando

http://www.ult.com.br/
http://www.faculdadearapoti.com.br/


curso da Faculdade Educacional de Arapoti, no horário das 8 às 21 horas; e na Secretaria Geral
da ULT, quando curso da Faculdade União Latino-americana de Tecnologia – ULT, no horário das
9  às  21  horas,  ficando  o  candidato    ciente  de  que  perderá  a  vaga,  caso  não  efetive  a
matrícula nesse prazo.

6.2 No caso de não serem completadas as vagas ofertadas em primeira chamada, serão abertas as
matrículas em segunda CHAMADA, a partir do dia 18 de dezembro de 2015.

6.3 À Faculdade Educacional de Arapoti – FATI e à Faculdade União Latino-americana de Tecnologia
– ULT (FAJAR), reserva-se o direito de não abertura de turma, no caso de não se atingir o mínimo
de 80% (oitenta por cento) das vagas ofertadas, após as realocações de 2ª opção, atendida à
legislação vigente.

6.4 Por ocasião da matrícula, o candidato deverá apresentar fotocópias autenticadas dos seguintes
documentos:

a) certidão de nascimento ou casamento, sem tarja;
b) comprovante de estar em dia com o serviço militar (se for do sexo masculino);
c) carteira de identidade;
d) título de eleitor e comprovante de votação nas últimas eleições;
e) C.P.F (Cadastro de Pessoa Física);
f) 02 (duas) cópias autenticadas do Histórico Escolar do Ensino Médio;
g) 02 (duas) cópias autenticadas do diploma de Ensino Médio, registrado na Secretaria de

Educação;
h) para  o  caso  de  estudos  do  Ensino  Médio  ou  equivalente,  realizado  no  Exterior,  os

mesmos deverão ter sua validação junto à Secretaria de Educação;
i) no  caso de  diploma de  Ensino  Superior,  02  (duas)  vias  do  diploma,  frente  e  verso,

devidamente registrado, conforme prevê a legislação;
j) 01 (uma) foto 3X4 recente;
k) 01 (uma) cópia de comprovante de endereço.

6.5 O candidato que não apresentar  a documentação completa e em ordem no ato da matrícula,
perderá o direito à vaga.

7. VESTIBULAR AGENDADO
7.1 Após o período de matrículas, havendo vagas remanescentes, ficam abertas inscrições para a
realização de provas agendadas, nas duas instituições, até o preenchimento de todas as vagas
previstas neste edital.
7.2 O período para a realização de provas agendadas para preenchimento das vagas remanescentes
será até o décimo quinto dia do início das aulas período letivo do 1o. Semestre de 2016 e, para o
2o. Semestre, até 10 de julho de 2016, ficando condicionado o número mínimo de 25 alunos para
abertura de turma. Para realizar a prova agendada, o candidato deve inscrever-se com
antecedência de 24 horas, na secretaria acadêmica de cada instituição, oportunidade em que
receberá as instruções sobre como proceder para efetivação de sua matrícula, após a aprovação.

8. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
8.1  Outras  informações  poderão  ser  obtidas  pelo  Disque  Vestibular:  Fones  (43)  3535-2830  /

(43)3557-2566 ou ainda pelo e-mail: vestibular@ult.com.br.
8.2 Neste edital, estão contidas as orientações ao candidato,  as quais estarão disponíveis  nos sites:

www.ult.com.br,  www.faculdadearapoti.com.br ou  nas  secretarias  acadêmicas  da  FATI  e  da
ULT(FAJAR).

Jaguariaíva-PR, 04 de dezembro de 2015.

Júlio Cesar Ferreira José Carlos de Carvalho
Diretor Geral – ULT   Diretor Geral – FATI
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