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FACULDADE DOM LUCIANO MENDES 

 

Rodovia dos Inconfidentes, km 108 - 35420-000 Mariana MG 

Fone: 31 3558 1439 / 3558 1220 

 

Credenciada pelo MEC pela Portaria Nº 2.486, de 12 de setembro de 2003 

 

 

EDITAL No 02, DE 2 DE JANEIRO DE 2018 

 

Dispõe sobre o Processo Seletivo para 

preenchimento de vagas remanescentes dos 

cursos de Bacharelado em Filosofia. 

 

A Faculdade Dom Luciano Mendes, credenciada pela Portaria de nº. 2486, publicada em 12 de 

setembro de 2003, reconhecida pela Portaria 286 de 21/12/2012, por meio de seu Diretor Geral, 

Professor Padre Vander Sebastião Martins, no uso de suas atribuições torna pública a abertura das 

inscrições para o vstibular do Curso de Filosofia, para o ingresso no primeiro semestre de 2018. 

 

1 – Das Inscrições   

 

As inscrições para o vestibular agendado 2018/1 ocorrerá no período de 09 a 12 de janeiro de 2018  

na secretaria da Faculdade Dom Luciano Mendes com pagamento de uma taxa de R$ 70,00.  

 

No ato da Inscrição o candidato deverá apresentar depósito que poderá ser efetivado na agência 

bancária do Banco do Brasil Agência 2279-9 – conta corrente 25963-2, favorecido Faculdade 

Arquidiocesana de Mariana 

 

 O Vestibular Agendado dá ao candidato, a oportunidade de ingressar no Curso de Filosofia da 

FDLM, no primeiro semestre de 2018. 

 

 

2 – Do Agendamento  

 

As datas para realização da prova serão as seguintes: 

 

Datas Horário 

22/01/2018 8h30min. às 12h30min 

23/01/2018 8h30min. às 12h30min 

24/01/2018 8h30min. às 12h30min 

25/01/2018 13h 30 min às 17h30min 

26/01/2018 13h 30 min às 17h30min 
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3. Do Conteúdo  

 

 

 A seleção, de caráter classificatório, constará de prova escrita em: a) Língua Portuguesa 

(gramática e interpretação); b) Redação; c) História contemporânea do Brasil; d) Língua 

Estrangeira (Inglês/Espanhol); e) Prova de Filosofia (Interpretação de uma obra).  

 

 As provas versarão sobre conteúdos curriculares do Ensino Médio, etapa final da Educação 

Básica.  

 

 A classificação se dará por ordem decrescente da pontuação obtida entre os candidatos que 

obtiverem o mínimo de 50% (cinquenta por cento) dos pontos atribuídos à redação e 30% 

(trinta por cento) dos pontos atribuídos ao somatório das demais provas, não sendo previstos 

revisão de provas nem recursos quanto ao conteúdo.  

 

 Os resultados do Processo Seletivo são válidos exclusivamente para o período letivo que se 

inicia em fevereiro de 2018.  

 

 Não ocorrendo o preenchimento de todas as vagas, poderão ser aceitos alunos portadores de 

diplomas de graduação.  

 

 Na hipótese de restarem vagas por desistência de candidatos classificados, serão abertas, em 

data a ser divulgada matrículas para candidatos aprovados, não incluídos no número de 

vagas existentes.  

 

 Em caso de empate no Processo Seletivo, serão observados os seguintes critérios de 

desempate: 

o Prioridade ao candidato que obtiver maior número de pontos na prova de Língua 

Portuguesa; 

     b) Persistindo o empate, prioridade ao candidato que obtiver maior número de pontos na 

soma dos resultados das provas de Língua Portuguesa e Filosofia (Interpretação de uma 

obra); 

     c) Persistindo, ainda, o empate, prioridade ao candidato que tiver maior idade. 

 

4. Questões   

 

 Língua Portuguesa (gramática e interpretação de texto); 

 Língua Estrangeira; 

 História contemporânea do Brasil; 

 Prova de Filosofia (Interpretação de uma obra); 

 Redação. 

 Obra indicada: CONCHE, Marcel. O Sentido da Filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2006 

 

 

 

5. Matrícula 

 

 Data do pagamento e entrega de documentos: 31 de janeiro de 2018 
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  Local: Secretaria da Faculdade – Rodovia dos Inconfidentes, Km 108, Chácara – 

Mariana, MG; horário de funcionamento: de 7h30minas 16h30min.  

 Documentação necessária:  

i. Certificado ou diploma de curso de ensino médio ou equivalente, com o 

respectivo histórico escolar; 

ii. Certidão de Nascimento; 

iii. Cédula de identidade; 

iv. CPF; 

v. Título; 

vi. Prova de quitação com o serviço militar  

vii. Cópia de certidão de nascimento; 

viii. Duas fotos 3x4 recentes; 

ix. Comprovante de pagamento; 

x. Em caso de diplomado em curso de graduação, é exigida a apresentação 

do diploma, devidamente registrado, em substituição ao certificado ou 

diploma de conclusão do ensino médio. 

 

6.  Material para realização das provas: 

 

a) caneta esferográfica AZUL ou PRETA;  

 

Observação: Não é permitido portar telefone celular ou qualquer equipamento 

semelhante.  

 

Duração da Prova: (quatro horas). 

 

7. Da divulgação dos Resultados 
 

 

 Divulgação dos resultados do Processo Seletivo: até 26 de janeiro de 2018. Esses 

resultados serão afixados no prédio da Faculdade e divulgados pelos sites 

www.famariana.edu.br e www.arqmariana.com.br 

 

 

 

8. Outras informações poderão ser obtidas pelos telefones (31) 35581439 

 

 

 

 

 

Vander Sebastião Martins 

Diretor Geral 

 

 

http://www.famariana.edu.br/
http://www.arqmariana.com.br/

