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Edital Concurso de Vestibular 2021 

A Faculdade de Saúde de Paulista - FASUP, Instituição de Educação Superior, 
Recredenciada pela portaria nº 704, de 28/08/2020 publicada em D.O.U, n.º 
167 de 31.08.2020, Seção 1, página 41 e nos termos do art. 44, inciso II da Lei 
9394/96  (Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação – LDB), da Portaria 
391/2002, do MEC,  faz saber aos interessados que estão abertas as 
inscrições para o Vestibular 2021, destinado a selecionar, classificar  e  
convocar candidatos para o ingresso no ensino superior, para o preenchimento 
das vagas nos cursos de Bacharelado em Optometria e Bacharelado em 
Administração, poderão se inscrever para o vestibular  os  candidatos  cuja  
conclusão  do ensino  médio  ou  equivalente  se  efetive  até  a  época  
marcada  para  as  matrículas  dos candidatos aprovados, para o ingresso no 
1º semestre de 2021. As inscrições para o vestibular da FASUP serão de 04 de 
janeiro a 05 de julho de 2021, e obedecerá às normas contidas neste Edital. 

 

1- Da validade 

1.1 O Concurso vestibular anunciado neste Edital terá validade para a 

admissão no segundo semestre letivo de 2021 nos cursos de Bacharelado em 

Optometria e Bacharelado em Administração, dentro do limite de vagas 

autorizadas para cada curso, discriminado a seguir.  

2- Das Inscrições 

2.1.  A inscrição para o Vestibular poderá ser feita pelo candidato ou 

responsável através da central de atendimento na sede da FASUP ou via 

website (www.fasup.com), mediante o preenchimento da ficha de inscrição. 

2.2.  A taxa de inscrição é gratuita. 

2.3.  Ao emitir a ficha de inscrição, o candidato declarará que aceita as 

condições e normas estabelecidas para o Concurso Vestibular constantes 

neste Edital. 

2.4.  Somente será aceita uma inscrição para cada candidato, que concorrerá a 

uma única vaga no curso, ênfase e turno de sua opção, a qual deverá ser 

indicada na ficha de inscrição. Caso seja constatada mais de uma inscrição, 

será validado a última inscrição paga, valendo a sua data. 

2.5.  Toda inscrição terá caráter condicional e será cancelada se for constatada 

qualquer irregularidade, na documentação apresentada ou nas informações 

fornecidas pelo candidato. 

http://www.fasup.com/
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2.6.  O candidato deverá apresentar, para o ingresso no local da prova, o 

comprovante de inscrição, juntamente com a carteira de identidade ou 

documento oficial com foto (CNH, CRT ou passaporte válido). 

2.7 Fica facultado a instituição a possibilidade de realizar vestibular agendado 

de acordo com o número de vagas remanescentes.  

2.8. Inscrição na condição de candidato/a portador/a de necessidades 

especiais: O candidato portador de necessidades especiais, resguardadas as 

condições previstas no Decreto Federal Nº 3.298/99, particularmente em seu 

Art. 40, parágrafos 1º e 2º, participará do Concurso em igualdade de condições 

com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à 

avaliação, aos critérios de aprovação e à pontuação mínima exigida para todos 

os demais candidatos. A solicitação de condições especiais será atendida 

obedecendo-se a critérios de viabilidade. 

2.9. Inscrição para candidato/a portador de Nota no ENEM – 2019/2020, o 

candidato deverá fazer a inscrição presencialmente na sede da instituição e 

munido da comprovação do resultado obtido no ENEM – 2019 ou 2020, estará 

elegível a vaga o candidato/a com a média aritmética das notas, incluindo 

redação com pontuação a partir de 400 pontos (Quatrocentos). A quantidade 

de vagas para ingresso via nota ENEM é limitada a 25% (vinte e cinco por 

cento) do total de vagas por curso. 

2.10 A Faculdade se reserva o direito de alterar esse percentual a qualquer 

tempo e sem necessidade de comunicação prévia. 

2.11. Inscrição na condição de candidato/a portador/a diploma, o candidato 

deverá fazer a inscrição presencialmente na sede da instituição e apresentar os 

documentos listados: 

a) Diploma de Graduação; 

b) Histórico Escolar, contendo as disciplinas cursadas, carga horária, número 

de créditos por disciplina, participação no ENADE, e dados do processo 

seletivo (forma de ingresso, data e classificação); 

c) Ato de autorização e/ou Reconhecimento do curso e da instituição de 

origem; 

d) Programas das disciplinas cursadas, autenticadas pela instituição de origem, 

para caso de requerimento de dispensa de disciplinas; 

e) Carteira de Identidade expedida por Secretaria de Segurança Pública, pelas 

Forças Armadas, pela Polícia Militar, por Ordens ou Conselhos, que por lei 

federal tenham validade como documento de identidade, Cédula de Identidade 

para estrangeiros, emitida por autoridade brasileira e Carteira Nacional de 



 

 
 
 

2 

Habilitação (com fotografia, na forma da Lei nº 9.503/97), Certidão de 

Nascimento ou Casamento,  CPF do candidato, Título de eleitor, Comprovante 

da situação militar (brasileiros do sexo masculino), Comprovante de residência 

atualizado, 01 (uma) foto colorida 3x4, recente. 

Importante: trazer original e cópia dos documentos para conferência, ou cópias 

legíveis e autenticadas. 

3- Das Provas 

3.1.  O concurso constará das seguintes provas: 

a) Uma prova de testes objetivos, baseada em competências, abrangendo os 

seguintes campos do saber:  português, conhecimentos gerais. 

b)  uma prova de redação. 

3.2.  As provas serão realizadas on-line devido a pandemia do COVID-19 com 

datas agendadas com os candidatos no mês de dezembro, janeiro e julho, via  

site www.fasupead.com  

3.3.  Do número e valor das questões: 

a)  Todos os candidatos serão submetidos à prova de testes objetivos, com 20 

questões, com 10 questões de português, 10 questões de conhecimentos 

gerais. 

b)  A nota na parte objetiva da prova será determinada pela quantidade de 

acertos. 

c)  A prova de Redação constará de até quatro temas propostos, onde poderá 

ser escolhido um dos temas para que a/o candidata/o disserte sobre ele, e 

valerá 60 pontos.  

3.4.  Dos tipos de questão: 

3.4.1.  Na elaboração da prova de testes objetivos serão utilizadas questões de 

proposições múltiplas, com 05 alternativas (A, B, C, D, E), em que somente 

uma das proposições é verdadeira. 

3.4.2.  A prova de Redação constará de um tema, que será corrigido 

considerando-se os seguintes aspectos: 

a)  Competência 1 – Modalidade escrita:  domínio da escrita em língua padrão 

(gramática da língua culta, sistema ortográfico e recursos de pontuação); 

b)  Competência 2 – Adequação ao tema e ao tipo de texto: desenvolvimento 

do tema e atendimento das instruções contidas no enunciado da prova; 

http://www.fasupead.com/
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c)  Competência 3 – Argumentação:  escolha, elaboração e organização das 

ideias necessárias para a defesa da tese; 

d)  Competência 4 – Coesão textual:  conexão lógica entre as ideias, unidade 

temática, coesão, conexão sequencial entre as ideias e unidade estrutural; 

e)  Competência 5 – Proposta de intervenção: elaboração de uma proposta 

para a resolução do problema levantado, respeitando os direitos humanos. 

3.5.1.  O texto elaborado na prova de Redação deverá corresponder a um 

mínimo de 10 linhas completas e ao máximo de 30 linhas completas. O texto 

deve ser claro, legível e atender às instruções contidas na prova. O texto não 

deverá ser assinado nem identificado de qualquer forma; 

3.5.2.  Será atribuída nota ZERO ao texto elaborado na prova de Redação de 

acordo com os seguintes critérios: 

i.  Anulada (impropério, desenho, parte propositalmente desconectada do tema, 

desrespeito aos direitos humanos) 

ii.  Em branco 

iii.  Fuga ao tema 

iv.  Não atendimento à estrutura dissertativo-argumentativa  

v.  Texto insuficiente (menos que 7 linhas) 

vi.  Redação ausente 

3.6.  Da classificação: 

3.6.1.  A nota final de cada estudante será calculada pela soma simples das 

notas de cada uma das áreas da prova e a nota de redação: 

Média = Nota de Português + Nota de conhecimentos gerais + Nota da 

Redação. 

3.6.2.  Com base nas notas finais de cada estudante, serão elaboradas as 

listas de classificação final, por curso, obedecendo-se a ordem decrescente da 

média obtida. Os estudantes serão convocados de acordo com sua colocação, 

respeitando o número de vagas disponibilizadas em cada curso. 

3.6.3.  Será eliminado o candidato que: 

a) obtiver nota ZERO na prova objetiva e/ou na redação; 

b) deixar de comparecer na data e horário previsto para a realização da Prova; 
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c) atentar contra a disciplina ou desacatar a quem quer que esteja investido de 

autoridade para supervisionar, coordenar, fiscalizar ou orientar a aplicação das 

provas. 

4- Do calendário 

4.1 As inscrições para o vestibular serão realizadas on-line no período de 04 de 

janeiro a 05 de julho de 2021 das 08h às 21h. 

4.2 A prova do vestibular será realizada on-line nos meses de novembro, 

dezembro e julho às 14h de forma agendada.  

4.3 A divulgação do resultado do vestibular está prevista para o dia 15 de 

janeiro 2021, a partir das 15h. A relação de aprovados estará disponível no site 

www.fasup.com, na secretaria da FASUP e na central de atendimento. 

4.4 Os aprovados no vestibular deverão efetuar a matrícula dos dias 18 a 29 de 

janeiro de 2021, das 8h às 20h. 

5- Das vagas 

5.1- As vagas oferecidas para o período letivo de 2021.1 terão distribuição por 

curso. 

5.2- Quadro de vagas: 

 

CURSO 
TURNO 

REGIME 
VAGAS DURAÇÃO 

PORTARIA DE 

AUTORIZAÇÃO 

Optometria 

(Bacharelado) 

Vespertino 40       4 anos  Portaria º 334 de 
26/07/2016 

Optometria 

(Bacharelado) 

Noturno 60      4 anos Portaria º 334 de 
26/07/2016 

Administração 

(Bacharelado) 

Matutino  40       4 anos Portaria Nº 195 de 
22/032018. 

Administração 

(Bacharelado) 

Noturno 60       4 anos Portaria Nº 195 de 
22/032018. 

 

5.3  A  Faculdade de Saúde de Paulista,   reserva o direito de não abrir turma, 

no semestre,  ou de fazer um remanejamento de turno caso o número de 

alunos matriculados não atinja o quantitativo de 40 alunos por curso.  



 

 
 
 

5 

6- Da matrícula 

6.1 O candidato classificado na forma deste Edital adquirirá direito à matrícula 

no curso de sua opção, observando o período para  sua efetivação, publicado 

no site da Faculdade  (www.fasup.com) e neste edital.  

6.2  A não observância do prazo de matrícula implicará em perda da vaga. 

6.3  Em caso do não preenchimento das vagas oferecidas, será publicada nova  

lista  de  convocados,  que  deverão  efetivar  sua  matrícula  no  prazo 

estabelecido pela Instituição, respeitado o número de vagas autorizadas.  

6.4  Para  a  efetivação  da matrícula  os  candidatos  deverão  comparecer  à 

sede  da  Faculdade   e  apresentar  uma  cópia  dos  seguintes documentos:  

a)  Carteira de Identidade expedida por Secretaria de Segurança Pública, pelas 

Forças Armadas, pela Polícia Militar, por Ordens ou Conselhos, que por lei 

federal tenham validade como documento de identidade, Cédula de Identidade 

para estrangeiros, emitida por autoridade brasileira e Carteira Nacional de 

Habilitação (com fotografia, na forma da Lei nº 9.503/97); 

b)  Certidão de Nascimento ou Casamento; 

c)  CPF do candidato; 

d)  CPF e RG do responsável financeiro, se for o caso  

e)  Título de eleitor (maiores de 18 anos); 

f)  Comprovante da situação militar (brasileiros maiores de 18 anos, do sexo 

masculino); 

g)  Certificado Ensino Médio ou de curso equivalente, com registro e histórico 

escolar (autenticado); 

h)  Comprovante de residência atualizado; 

i)  01 (uma) foto colorida 3x4, recente; 

j)  Comprovante de pagamento referente à primeira parcela referente ao curso 

escolhido; 

k)  Contrato de serviços educacionais, assinado pelo candidato e pelo 

responsável financeiro. 

Importante: trazer original e cópia dos documentos para conferência, ou cópias 

legíveis e autenticadas. 

6.5 O candidato que dentro do prazo estipulado neste Edital, não comparecer 

ao local indicado ou não apresentar a documentação nele exigida, perderá o 

http://www.fasup.com/
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direito à vaga e não terá qualquer eficácia a sua classificação no Concurso 

Vestibular. 

6.6 Aproveitamentos de Estudos: O candidato ou aluno que já cursou 

disciplinas em nível universitário em outra instituição terá até dois dias após o 

início das aulas para solicitar a dispensa de disciplinas, no Setor de Protocolo 

na Secretaria da FASUP.  

 

6.7 Documentações necessária: O candidato ou aluno, ao solicitar dispensa de 

disciplina, deverá apresentar, os seguintes documentos originais:  

• Histórico escolar;  

• Conteúdo programático da disciplina (da época em que ela foi 

cumprida).  

 

6.8 Deferimentos ou Indeferimento: A dispensa da disciplina será concedida 

mediante a análise do processo pela coordenação pedagógica. 

 

6.9 Desistências antes do início das aulas: O candidato que, por qualquer 

motivo, desistir de cursar até o início das aulas, receberá 50% do valor pago.  

7- Do regime escolar e pagamentos 

7.1 Todos os cursos ofertados neste Edital serão ministrados em regime de 

matrícula semestral. 

7.2 A semestralidade dos cursos referidos em item 5.1 será paga em 6 (seis) 

parcelas mensais, sendo a 1ª parcela quitada no ato da matrícula, e as 

restantes no dia 2 de cada mês. 

8- Das disposições finais 

8.1 Serão nulas de pleno direito, a qualquer época, a classificação no Concurso 

Vestibular e a matrícula do candidato, cuja inscrição houver sido feita em 

inobservância ao disposto neste Edital, usando documentos falsos ou outros 

meios ilícitos. 

8.2  A  Faculdade divulgará,  no site  www.fasup.com   e em Edital afixado em 

quadro de avisos em sua sede, a relação oficial dos candidatos classificados.  

8.3 Durante a aplicação das provas do Vestibular, não será permitido ao 

candidato, o uso de boné, réguas de cálculo, calculadoras, esquadros, 

compassos, transferidores e similares, como também de telefones celulares, 

rádios transmissores, “pagers” ou assemelhados, sob pena de ser excluído, 

automaticamente, do Concurso. 

8.4  O candidato poderá solicitar à Faculdade, após a aplicação da prova, 

declaração de que participou dos exames. 

http://www.fasup.com/
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8.5 A FASUP poderá, a seu critério e em atendimento aos seus interesses, 

prorrogar os prazos estabelecidos para a inscrição de candidatos ao Concurso 

Vestibular previsto neste edital. 

8.6 O candidato somente poderá sair da sala após entregar a folha-resposta e 

a Redação. 

8.7   O Candidato só será autorizado a levar o Caderno de Questões ao deixar, 

em definitivo, a sala de provas, e desde que isso ocorra nos últimos 30 (trinta) 

minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas. 

8.8 Na prova de Português, incluir-se-ão questões de interpretação de textos, 

crase, ortografia, uso do porquê, plural, uso da norma culta. 

8.9 Nos casos de empate serão obedecidos, para todos os cursos, o seguinte 

critério de desempate: 

a)  Maior nota na prova de Redação; 

b)  Maior nota na prova de Conhecimentos gerais; 

c)  Candidato com maior Idade.  

8.10 Caso o número de vagas em quaisquer dos cursos, após a matrícula dos 

candidatos classificados não seja preenchido, os candidatos classificáveis 

remanescentes serão convocados, com o objetivo de optarem por uma das 

vagas ainda existentes. 

8.11 Não haverá segunda chamada de quaisquer das provas do Concurso 

Vestibular. 

8.12 Os candidatos que sejam pessoas com deficiência ou que necessitem de 

atendimento especial deverão solicitá-lo à Faculdade, mediante apresentação 

de requerimento e atestado médico, que comprove, com antecedência mínima 

de 48 horas, da data da aplicação das provas, o atendimento especial. 

8.13. Candidatos que sejam pessoas com deficiência ou que necessitem de 

atendimento especial, deverão declarar, no ato da inscrição, sua condição de 

pessoa com deficiência, e informar o tipo de deficiência ou limitação que 

possui. 

9 – Programa 

 
LÍNGUA PORTUGUESA  

 

1. MORFOSSINTAXE. 1.2. Estudo dos verbos e sua relação com as formas 

pronominais. 2. ORTOGRAFIA E ACENTUAÇÃO. 3. ESTUDO DE TEXTOS 

(literários, jornalísticos e científicos). 3.1. A estrutura do parágrafo. 3.1.1. 



 

 
 
 

8 

Tópico frasal e sua relação com ideias secundárias; elementos relacionadores 

(conectivos). 3.1.2. Desenvolvimento e síntese de parágrafos. 3.1.3. A 

pontuação. 3.2. A estrutura do texto. 3.2.1. Mensagem. 3.2.2. Ideia central e 

ideias secundárias (presentes ou subentendidas). 3.3. Tipos de textos: 

descritivos, narrativos, argumentativos e poéticos. 3.4. O texto literário: tema; 

foco narrativo; personagens; tempo.  

 

PRODUÇÃO DE TEXTOS  

 

Capacidade de expressão escrita a partir de um tema proposto. 2.2. 

Progressão temática e estruturação do texto (coesão e coerência). 2.3. Nível 

de informação e/ou argumentação. 2.4. Estilo: propriedade; clareza; 

objetividade. 2.5. Correção gramatical. 2.6. Criatividade. 2.7. Originalidade.  

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

1. Desigualdade de desenvolvimento econômico social no mundo. 2. As 

Desigualdades de Desenvolvimento e a Organização do Espaço Mundial. 3. 

Política. 4. Economia. 5. Saúde. 6. Ciência, Tecnologia e Inovação. 7. Meio 

Ambiente, Sustentabilidade e Aquecimento Global. 8. Movimentos Sociais, 

Discriminação e Desigualdade: Raça, classe e gênero. 9. Educação. 10. 

Atualidades. 

 

 

  

 
Darilson Rodrigues de Albuquerque  

Diretor Geral 
FACULDADE DE SAÚDE DE PAULISTA - FASUP 

 

 

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/disciplinas/historia-conhecimentos-gerais/ciencia-tecnologia-e-inovacao
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/disciplinas/historia-conhecimentos-gerais/meio-ambiente-sustentabilidade-e-aquecimento-global
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/disciplinas/historia-conhecimentos-gerais/meio-ambiente-sustentabilidade-e-aquecimento-global
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/disciplinas/historia-conhecimentos-gerais/questoes-sociais/movimentos-sociais-discriminacao-e-desigualdade-raca-classe-e-genero
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/disciplinas/historia-conhecimentos-gerais/questoes-sociais/movimentos-sociais-discriminacao-e-desigualdade-raca-classe-e-genero

