EDITAL Nº 04/2018
SELEÇÃO PARA INGRESSO DE GRADUADOS E TRANSFERIDOS NOS CURSOS
DE GRADUAÇÃO E GRADUAÇÃO EXECUTIVA DO FBUNI
O Centro Universitário Farias Brito – FB UNI, entidade de Ensino Superior aprovado pelo
Parecer nº 1195/2001 do Conselho Nacional de Educação e credenciada pela Portaria nº
1161/MEC, de 15/09/2017, publicada no DOU 179 de 18/09/2017, mantida pela
Organização Educacional Farias Brito, por meio da Comissão Permanente de Seleção –
CPS, usando das atribuições que lhe confere a Resolução nº 01/FFB de 15/08/2001,
anuncia que estarão abertas as inscrições para a seleção de candidatos graduados e
transferidos para ingressar nos cursos de Graduação do FB UNI.
As inscrições estão abertas e devem ser feitas pela INTERNET, por meio da página
eletrônica www.fbuni.edu.br, até o dia 27 de julho de 2018. Nesse mesmo período, deverá
ser feito o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 20,00 (vinte reais), que pode
ser quitada em toda rede bancária, no internet banking e no cartão de crédito e fazer o
upload dos documentos necessários para a inscrição. A inscrição também poderá ser
feita no Departamento de Alunos Novatos do FB UNI, na Rua Castro Monte, 1364 –
Varjota, de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, e o pagamento poderá ser feito no Setor
Financeiro.
A seleção constará de uma entrevista com o Coordenador do curso, que será agendada
pelo Departamento de Alunos Novatos logo após o recebimento da documentação e do
pagamento da taxa de inscrição.
A entrevista só poderá ser agendada e realizada mediante preenchimento da ficha
de inscrição, do envio da documentação completa descrita abaixo e da realização
do pagamento da taxa de inscrição.
O candidato deverá indicar na ficha de inscrição as opções de curso de acordo com o
quadro a seguir:
*Campus Aldeota
Curso
Bacharelado em Administração
Bacharelado
em
Ciência
da
Computação
Bacharelado em Ciências Contábeis
Bacharelado em Direito
Bacharelado em Engenharia Ambiental
e Sanitária
Bacharelado em Engenharia Civil
Bacharelado em Engenharia de
Produção
Bacharelado em Engenharia Elétrica
Bacharelado em Engenharia Mecânica
Bacharelado em Marketing
Bacharelado em Psicologia

Bacharelado
em
Arquitetura
e
Urbanismo
Tecnólogo em Construção de Edifícios
Tecnólogo em Design de Interiores
Tecnólogo em Design de Moda
Tecnólogo em Gestão Financeira
Tecnólogo em Jogos Digitais
Tecnólogo em Logística
Tecnólogo em Marketing
Tecnólogo em Gestão de Recursos
Humanos
Tecnólogo em Gestão em Tecnologia
da informação

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
TRANSFERIDOS

PARA

GRADUADOS
1.Cópia do Diploma comprobatório da

INSCRIÇÃO

DE

GRADUADOS

E

TRANSFERÊNCIA EXTERNA
1.Cópia do RG;

Graduação em Faculdade reconhecida pelo 2.Histórico Escolar completo e atualizado,
Conselho Federal de Educação;

com carga horária das disciplinas

2. Cópia do RG;

cursadas, acompanhada dos respectivos

3. Histórico Escolar completo e atualizado,

conteúdos programáticos;

com carga horária das disciplinas cursadas,

3.Declaração atualizada de vínculo com a

acompanhada dos respectivos conteúdos

IES que está cursando;

programáticos, no caso de solicitação de

4.Declaração de

aproveitamento de disciplina.

autorização/reconhecimento do curso;
5.Declaração de regularidade com o
ENADE.

Toda a documentação relacionada à transferência externa deve estar com data
atual.
Apresentar os originais da documentação descrita acima no dia da entrevista.

Fortaleza, 13 de abril de 2018.

Professor Genuino Francisco de Sales
Presidente da Comissão Permanente de Seleção

