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EDITAL - 2º PROCESSO SELETIVO 2019
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE OLIVEIRA - FEOL
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE OLIVEIRA - ISEOL
FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E GERENCIAIS DE OLIVEIRA – FACIJUGO

A Diretora do Instituto Superior de Educação de Oliveira-ISEOL e da Faculdade de Ciências Jurídicas
e Gerenciais de Oliveira-FACIJUGO da Fundação Educacional de Oliveira, torna público, para
conhecimento dos interessados, que no período de 03/12/2018 a 14/12/2018 estarão abertas as
inscrições para o 2º Processo Seletivo – 2019, pela Internet - www.feol.com.br - e na Secretaria da
Fundação (FEOL), na Rua Benjamim Guimarães, nº 27, Bairro - Centro, em Oliveira, MG.
1 - Faculdade, Cursos, Habilitações, Integralização, Vagas, Autorização e Turno
Instituto/Faculdade

Instituto Superior de
Educação de Oliveira
ISEOL
Recredenciamento
Portaria MEC
nº1.158, de 13/09/2012

Faculdade de Ciências
Jurídicas e Gerenciais
de Oliveira
FACIJUGO
Recredenciamento
Portaria MEC
nº 344, de 05/05/ 2016

Cursos

Tempo de
Duração

Nº Vagas
Remanescentes

Protocolos/Portarias
Autorizações/Reconhecimento/
Renovação de Reconhecimento
Reconhecimento
Portaria MEC nº 1.095,
de 24/12/2015

Pedagogia

4 anos

52

Tecnólogo em Gestão Ambiental

2 anos

50

Administração

4 anos

41

Ciências Contábeis

4 anos

48

Direito

5 anos

42

Sistemas de Informação

4 anos

50

Tecnólogo em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas - ADS

2 anos e meio

50

Autorização de Funcionamento
Portaria MEC nº 332,
de 05/05/2015
Renovação de Reconhecimento
Portaria MEC nº 267,
de 03/04/2017
Autorização de Funcionamento
Portaria MEC nº 808,
de 22/12/2014
Reconhecimento
Portaria MEC nº 185,
de 16/03/2018
Renovação de Reconhecimento
Portaria MEC nº 1.092,
de 24/12/2015
Autorização de Funcionamento
Portaria MEC nº 239,
de 05/03/2015

Turno

Noturno

Noturno

Noturno

Noturno

Noturno

Noturno

Noturno

2 - Local de Funcionamento
Os cursos serão ministrados, de segunda a sexta-feira, na Sede da Fundação Educacional de Oliveira
FEOL, em Oliveira, à Rua Benjamim Guimarães, 27, Centro, Oliveira, MG.
3 - Inscrições
3.1 - Período: 03/12/2018 a 14/12/2018
3.2 - Local: FEOL - Rua Benjamim Guimarães, 27, Centro, de 15:00h às 22:00h.
3.3- Documentação exigida:
3.3.1 - cédula de Identidade ou outro documento que a substitua legalmente;
3.3.2 - taxa de inscrição no valor de R$20,00 (vinte reais), Internet (www.feol.com.br), incluindo o
Manual do Candidato.
3.3.3 - A inscrição poderá ser feita por terceiros, não se exigindo procuração, mas é de inteira
responsabilidade do candidato a veracidade de todas as informações prestadas.
3.3.4 – A inscrição feita com cheque, sem suficiente provisão de fundos, será cancelada e o candidato,
impedido de fazer a prova, eximindo-se a FEOL de qualquer obrigação de comunicar antecipadamente
esta ocorrência ao candidato.
3.3.5 – A inscrição do candidato implicará em plena aceitação das normas estabelecidas no presente
Edital, na legislação específica e nas normas regimentais da FEOL.
3.3.6 – Aos candidatos é facultada uma segunda opção de curso, desde que haja vagas
remanescentes, através de solicitação à Secretaria Acadêmica, no prazo de 15(quinze) dias após o
início do período letivo ou no ato da matrícula.
4 - Programa
O Programa das matérias do Processo Seletivo versa sobre os conteúdos do Ensino Médio Língua
Portuguesa e Literatura, Língua Inglesa, Conhecimentos Gerais (Geografia e História) e Matemática.
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O Manual do Candidato e todas as informações necessárias, serão disponibilizados na Internet e
deverá ser baixado no site: www.feol.com.br.
5 - Divulgação do Programa
A partir da aprovação do Edital, na FEOL, na mídia local e regional e no Manual do Candidato.
6 - Local, horário e data das provas
As provas serão realizadas na FEOL-Fundação Educacional de Oliveira, Rua Benjamim Guimarães,
nº. 27, Centro, em Oliveira, MG.
O Processo Seletivo estabelecido por este instrumento será realizado em uma única etapa e constará de
questões de múltipla escolha e de uma redação destinada a verificar a valorização do idioma nacional
nos limites definidos a seguir:
6.1 – Duração das Provas
3 horas, improrrogáveis, a partir do início das mesmas.
Data

Horário

Provas

N° de Questões

Valor

10

30

05

15

-

25

Conhecimentos
Gerais
(Geografia e História)

05

15

Matemática

05

15

Língua
Portuguesa
Literatura

16 DE

e

Duração

De
Língua Inglesa

DEZEMBRO
DE 2018
(Domingo)

9:00h
às
12:00h

3 HORAS
Redação

7 - Critérios de Classificação/Desclassificação
7.1 – Conforme Portaria 391, de 07 de fevereiro de 2002, do Ministério da Educação, poderá ser
utilizado o resultado obtido pelo candidato, no ENEM – Exame Nacional de Ensino Médio.
7.2 – A utilização do resultado do ENEM é facultativa ao candidato, devendo o mesmo manifestar sua
opção no ato da inscrição, ficando isento de fazer o Processo Seletivo, desde que tenha obtido média
acima de (450 pontos e não ter zerado redação), PARA EFEITOS DE INSCRIÇÃO NO FIES.
7.3 – Serão considerados somente os resultados referentes aos anos de 2016, 2017 e 2018.
7.4 – O candidato que optar pela utilização dos resultados do ENEM estará sujeito a todos os
dispositivos deste Edital.
7.5- Os candidatos serão classificados no limite das vagas oferecidas em cada curso, pela ordem
decrescente da média obtida no ENEM.
7.6 - Em caso de empate serão usados os seguintes critérios:
a) maior número de pontos na redação;
b) candidato mais velho em idade.
7.7 - As questões das provas valerão 03 (três) pontos cada uma e a redação, com caráter
ELIMINATÓRIO, valerá 25 (vinte e cinco) pontos e versará sobre tema atual, identificado no
momento da prova.
7.8 - Será eliminado o candidato que deixar de comparecer a qualquer prova.
7.9 - Será eliminado o candidato que usar de meios fraudulentos na realização das provas.
8 - Divulgação dos resultados
Os resultados serão afixados na sede da FEOL, na Rua Benjamim Guimarães, 27, Centro, Oliveira,
MG, no dia 17 de NOVEMBRO de 2018, às 17:00 h. e no site: www.feol.com.br sem menção de
pontos e por ordem de classificação, conforme Lei nº 11.331, de 25/07/2006; Parágrafo Único do Art.
44, da Lei 9394/96.
9 - Matrícula
9.1 – Dia: 18 de DEZEMBRO de 2018.
9.2 - Local - Sede da FEOL - Rua Benjamim Guimarães, 27, Centro, Oliveira, MG.
9.3 - Horário - de 15:00h às 22:00h.
9.4 - Documentação exigida - Em nenhuma hipótese serão aceitas matrículas sem apresentação
dentro dos prazos fixados, de todas as cópias dos documentos abaixo relacionados:
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 Contrato de Prestação de Serviços Educacionais – disponível no site da FEOL.
 Certificado de conclusão e histórico escolar do ensino médio ou equivalente. Duas cópias xerografadas.

 Certidão de nascimento ou casamento (xerox) - Duas cópias

Título Eleitoral e comprovante da última votação - (xerox) - Duas cópias
 Prova de estar em dia com as obrigações do serviço militar (xerox) – Duas cópias
 Documento de identidade com foto (xerox) – Duas cópias
 CPF (xerox) – Duas cópias
 Comprovante de residência (xerox) – Uma cópia
 Duas fotos 3x4 iguais e recentes (coloridas).
 Comprovante de pagamento da primeira mensalidade (MATRÍCULA)
9.5 - Todas as cópias dos documentos deverão ser acompanhadas pelos originais para a devida
autenticação.
9.6 – A matrícula poderá ser feita por procuração, acompanhada das respectivas identidades do
procurador e do mandatário.
9.7 – A entrega do certificado de conclusão do Ensino Médio e do Histórico Escolar pode ser
prorrogada em caso de perda de documentos.
9.8 - O candidato concluinte do Ensino Médio em dezembro de 2018, deverá apresentar o referido
documento no início do período letivo, sob pena de ter sua matrícula CANCELADA.
9.9 – É VEDADA a matrícula ao candidato que apresente em sua documentação escolar alguma
pendência curricular.
9.10 – O candidato que concluiu curso correspondente ao Ensino Médio no exterior deverá apresentar
Revalidação do Diploma ou do Certificado de Conclusão, expedida pelos órgãos próprios do sistema.
10 – Primeira e demais chamadas
O candidato classificado que, por qualquer motivo, não efetuar a matrícula no prazo estipulado,
perderá o direito a sua vaga e será substituído pelo candidato imediatamente subsequente na lista de
classificação, em segunda, terceira e demais chamadas.
Se o novo candidato não realizar a matrícula no prazo estabelecido, perderá o direito a vaga e serão
feitas novas convocações, respeitada a lista de candidatos classificados.
11 – Vagas Remanescentes:
Caso não sejam preenchidas as vagas na primeira, segunda, terceira e demais chamadas, as vagas
remanescentes serão divulgadas pela Instituição e poderão ser preenchidas observando uma das
modalidades de acesso:
11.1 – Portador de Diploma de Curso Superior – Candidato portador de Diploma Superior pode
matricular-se, até o limite de 25%(vinte e cinco por cento) das vagas remanescentes das demais
modalidades de acesso que não forem preenchidas até o mesmo período, estando dispensados da
realização de provas e do pagamento da taxa de inscrição. É obrigatória a apresentação do Diploma
registrado, Histórico Escolar e/ou Declaração de Conclusão de Curso, emitidos pela Instituição de
Ensino Superior.
11.2 – Aprovado em Processo Seletivo – Candidato aprovado em processo seletivo realizado em
outra IES para ingresso no mesmo ano letivo ao qual permite este Edital pode matricular-se
diretamente, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) das vagas remanescentes disponíveis até a
data de realização da primeira prova subseqüente à matrícula, além das vagas remanescentes das
demais modalidades de acesso que não forem preenchidas até o mesmo período, estando dispensados
da realização das provas e do pagamento da taxa de inscrição. É obrigatória a apresentação de
Declaração de Aprovação e Classificação expedida pela Instituição de Ensino Superior.
12 - Disposições Finais
12.1 - O candidato portador de deficiência que exija atenção especial deverá manifestar-se no
momento da inscrição, para que sejam oferecidas condições para a realização das provas.
12.2 - Será excluído dos Processos Seletivo para o primeiro semestre de 2019 o candidato que,
comprovadamente, utilizar processos fraudulentos na inscrição ou realização das provas, atentar contra
a disciplina ou desacatar quem estiver investido de autoridade para coordenar, orientar ou fiscalizar a
realização do concurso.
12.3 - Somente será instalada a turma se, somados os candidatos aprovados em todos os vestibulares,
oferecidos pela Feol, se houver, no mínimo, 30 (trinta) alunos matriculados.
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12.4 - Em nenhuma circunstância será devolvida a taxa de matrícula (salvo o disposto no item 12.3 e
de matrícula).
12.5 - Não haverá revisão de provas dos Processos Seletivos para o primeiro semestre/2019.
12.6- O candidato deverá estar no local das provas 30 (trinta) minutos antes do início das mesmas,
munido do cartão de inscrição, cédula de identidade ou equivalente legal, caneta esferográfica azul ou
preta, lápis preto nº 2, borracha e apontador.
12.7- Não será permitida a entrada de candidatos nas salas de provas, após a hora marcada para o
início das mesmas, sendo vedado, ainda, o uso de celulares, calculadoras e/ou quaisquer outros
aparelhos eletrônicos.
12.8 - Os resultados deste Processo Seletivo serão válidos apenas para o 1º semestre de 2019.
11.9 - Certificado de Conclusão do Ensino Médio Profissionalizante, só será aceito se preencher as
exigências legais.
12.10 - Nos termos legais, a certidão de equivalência de estudos do ensino médio realizados no
exterior deverá ser obtida junto ao órgão competente, em data anterior à da inscrição do candidato no
processo seletivo.
12.11 – É dever do candidato informar corretamente o endereço físico, endereço de correio eletrônico,
telefones fixos e móveis(celulares), bem como, atualizá-los.
12.12 – É reservado as IESs em qualquer momento, alterar o Projeto Pedagógico dos Cursos
observando a legislação pertinente.
12.13 – Os Cursos oferecidos pelas IESs mantidas pela Fundação Educacional de Oliveira – FEOL,
entidade privada sem fins lucrativos, não são gratuitos.
12.14 – A FEOL é entidade vinculada ao MEC e todos os seus Cursos tem suas Portarias
publicadas no DOU – Diário Oficial da União.
12.15 – Na forma da legislação interna da IES, fica vedado aos alunos matriculados no primeiro
período de cada curso, o trancamento de matrícula e, em caso de trancamento, desistência ou
cancelamento de matrícula nos períodos subseqüentes, o aluno se submeterá ao retorno, ao currículo
vigente, segundo o que deliberar o Coordenador do Curso.
12.16 - As Faculdades mantidas pela Fundação Educacional de Oliveira - FEOL – NÃO participam do
PROUNI. Têm convênio com o MEC através do Financiamento Estudantil – FIES (novas regras a
partir de janeiro/2018 – somente os concluintes a partir de 2010 ficam OBRIGADOS a fazerem
o ENEM) condição OBRIGATÓRIA para solicitar o financiamento pelo Fundo de
Financiamento do Estudante do Ensino Superior), Edital nº 160, de 19/08/2016 (maiores
informações: Legislação própria disponibilizada no site do MEC – www.mec.gov.br). Bolsa
Social – candidato optante pela Bolsa Social deverá cumprir procedimentos conforme Edital
disponível no site: www.feol.com.br. Esclarece, ainda, que a seleção de alunos a serem beneficiados
pelo FIES depende de aprovação em Processo Seletivo específico, segundo os critérios estabelecidos
na legislação pertinente e nos regulamentos do Ministério da Educação e do FNDE.
12.17 - A inscrição no Processo Seletivo implica na aceitação plena das normas estabelecidas no
presente Edital, na legislação específica, nos Regimentos do Instituto ou da Faculdade e em normas
internas expedidas pela Administração da FEOL.
12.18 - Este Edital será publicado nos jornais locais, no site da FEOL, nos quadros informativos
internos e no Manual Informativo do Candidato, para conhecimento dos interessados.
12.19 - Os casos omissos nesse edital serão resolvidos pelo Núcleo do Processo Seletivo/2019.
Oliveira, 03 de Dezembro de 2018.
Profª Ma. Maria José de Jesus Firmino
Diretora Acadêmica/ISEOL/FACIJUGO
Presidente da FEOL
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PROGRAMA DAS PROVAS
REDAÇÃO E LÍNGUA PORTUGUESA
Nas provas de Redação e Língua Portuguesa espera-se que o candidato:
Reconheça e use os diferentes níveis de linguagem domine as habilidades lingüísticas próprias da norma padrão da língua
perceba, na leitura, os diferentes tipos de textos por meio dos seus constituintes específicos e do uso particular da
linguagem em cada um deles.
Demonstre habilidades no uso de recursos responsáveis pela produção de textos.
As provas de Língua Portuguesa e Redação têm por objetivo avaliar os alunos quanto às habilidades:
LEITURA
Distinção entre descrição, narração e dissertação
Reconhecimento da natureza, finalidade e forma de diferentes tipos de texto
Identificação de assunto, tema, tese e argumentos nos textos dissertativos
Identificação de enredo, personagem, tempo espaço, foco narrativo, discurso direto/indireto/indireto-livre nos textos
narrativos
Apreensão dos efeitos de sentido dos textos pelo uso de recursos de linguagem.
PRODUÇÃO DE TEXTO
APLICAÇÃO DE RECURSOS GRAMATICAIS
Ortografia
Acentuação gráfica
Sinais de pontuação
Emprego de algumas letras
Morfologia
Classificação e flexão das palavras
Semântica
Significação das palavras
Sintaxe
Concordância verbal e nominal
Regência verbal e nominal
Crase
Emprego de classes de palavras
Colocação pronominal
Emprego dos verbos HAVER, FAZER, SER e TER
Termos essenciais, integrantes e acessórios da oração
Figuras de Linguagem
Figuras de palavras
Figuras de construção
Figuras de pensamento.
LITERATURA BRASILEIRA
Espera-se que o candidato possa perceber e reconhecer os estilos literários como manifestações evolutivas de um processo
histórico cultural amplo e genérico, tanto nos seus aspectos temáticos quanto formais.
Sob essas perspectivas, o candidato deverá demonstrar que compreende um texto literário:
Na funcionalidade de seus elementos estruturais, interligando forma e conteúdos ideológicos;
Na contextualização do estilo como manifestação de um processo histórico cultural.
Para os Processos Seletivos de 2019, será exigida a leitura prévia e completa das seguintes obras:

“ A CASA DO GIRASSOL VERMELHO” – Murilo Rubião
“VIDAS SECAS” – Graciliano Ramos
LÍNGUA ESTRANGEIRA
(Inglês)
As questões de Língua Estrangeira irão averiguar a habilidade do candidato de entender o conteúdo de diferentes tipos de
texto padrão, tendo em vista que a leitura em língua estrangeira é útil e necessária nos cursos universitários assim como na
realidade profissional brasileira em geral.
As questões de compreensão de texto serão de múltipla escolha e não versarão sobre o conhecimento explícito de gramática
exigindo, porém, que o candidato possua conhecimentos lingüísticos básicos e saiba utilizar estratégias eficientes de leitura.
Os textos serão escolhidos tendo em vista uma variedade temática que faça parte do universo cultural do candidato, não se
restringindo a um único domínio específico do conhecimento. Tais textos serão extraídos de artigos de jornais e revistas ou
de outras fontes autênticas, contemplando, assim, uma diversidade de gêneros, de modo a possibilitar a avaliação de
diferentes tipos de experiências discursivas do candidato em variados graus de dificuldade de leitura.
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CONHECIMENTOS GERAIS
(GEOGRAFIA / HISTÓRIA)
O programa a seguir estabelece um roteiro de estudo básico para a prova de Geografia, sem prejuízo de conhecimentos
mais específicos sobre os vários temas abordados, que possam explicar algumas especificidades do espaço geográfico.
A prova vai exigir do candidato o conhecimento dos elementos naturais, econômicos, políticos e sociais, o conhecimento da
interação entre esses elementos e a análise de sua influência no processo de construção do espaço geográfico.
O programa privilegia uma visão integrada da relação sociedade-natureza, de forma contextualizada no tempo e no espaço.
É imprescindível que o vestibulando seja portador de conhecimentos históricos (não memorização) no nível do ensino
médio, que serão o suporte para a análise crítica e interpretativa do que é proposto em cada questão.
De forma mais objetiva, espera-se que o candidato seja capaz de:
interpretar dados e informações;
compreender a relação sociedade-natureza em espaços específicos;
contextualizar informações e elementos geográficos.
As formas gráficas de representação do espaço.
Orientação e coordenadas geográficas.
Análise de tabelas, gráficos e mapas.
Dinâmica da natureza e a questão ambiental.
A dinâmica da crosta: tectônicas de placas, gênese e evolução do relevo e a distribuição dos recursos minerais.
O sistema hídrico e sua importância como recurso natural, estratégias políticas e econômicas.
A dinâmica da atmosfera: os fenômenos meteorológicos e climáticos e as mudanças climáticas globais.
Os grandes biomas: suas características e distribuição.
A questão ambiental: fatores naturais, culturais e econômicos. A ruptura do equilíbrio ambiental problemas e perspectivas.
Fatores humanos e econômicos na organização do espaço geográfico.
População: condicionamentos econômicos, sociais e culturais do crescimento, da estrutura, da distribuição e da modalidade
no espaço.
A questão agrária. Da atividade da agricultura de subsistência à modernização agrícola.
A importância da indústria e a urbanização do mundo contemporâneo.
O espaço da circulação: os sistemas de transportes, fluxos comerciais e os avanços nos sistemas de comunicação e
informação.
Processos e tendências predominantes na organização contemporânea do espaço mundial.
As transformações econômicas, políticas, sociais e demográficas na nova ordem mundial.
As relações de poder e a nova ordem mundial: um mundo multipolar e multicivilizacional.
A geopolítica e os focos de tensão.
Da globalização ao poder local: novas hierarquias dos espaços.
Europa Moderna: a construção da nova ordem.
A crise da sociedade feudal.
O Renascimento: mudanças e permanências.
A formação do Estado Nacional.
O expansionismo europeu.
Política mercantilista e colonialismo.
A consolidação e a expansão da ordem burguesa-capitalista.
As revoluções burguesas
O liberalismo: princípios e papel histórico.
A industrialização e os movimentos trabalhistas.
A emancipação colonial das Américas.
A crise do capitalismo no século XIX e o imperialismo.
A configuração do mundo contemporâneo.
A I Guerra: antecedentes e desdobramentos.
A crise de 29 e seus desdobramentos.
A II Guerra e o fim da hegemonia europeia.
A ordem internacional do pós-guerra (1945 - 1989).
A América Latina: a modernização.
A nova ordem mundial 1989...
A crise do socialismo e o fim da Guerra Fria.
Globalização e regionalização.
A integração latino-americana.
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Os conflitos contemporâneos.
História do Brasil
Colônia: economia e estrutura político-administrativa.
Sociedade, trabalho e cultura na colônia.
Minas no período da mineração.
Movimentos de contestação: reação escrava e rebeliões coloniais.
O sistema colonial em crise.
A corte portuguesa no Brasil.
Brasil Império e as relações internacionais.
A Proclamação da República e a consolidação da ordem oligárquica.
Imigração e formação da classe operária.
A Era Varguista.
A crise no modelo agrário-exportador e a industrialização
Crise institucional e ditadura militar.
Brasil atual: política, economia e sociedade.
MATEMÁTICA
Esta disciplina pretende contribuir no Processo Seletivo de candidatos, através de uma prova que:
exija mais habilidade de raciocínio do que memorização;
relacione, tanto quanto possível, as questões propostas com a Matemática do cotidiano;
permita, na resolução de problemas, a utilização de estratégias diferenciadas;
avalie a capacidade de leitura e interpretação da linguagem gráfica.
Seguem abaixo os itens fundamentais do conteúdo que deverão ser dominados pelo candidato:
Operações, Problemas e Gráficos.
Conjuntos numéricos.
Polinômios.
Equações Algébricas.
Análise combinatória.
Probabilidades.
Matrizes Determinantes e Sistemas Lineares.
Geometria Analítica.
Funções
Trigonometria.
Geometria Plana.
Geometria Espacial.
Matemática Comercial.
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