




Mensagem ao(à) Candidato(a),

Caríssimo(a),

 A FACENE se estabelece atualmente em nossa sociedade como uma ins�tuição de ensino 

superior consolidada e vitoriosa. Através dos cursos que oferece, a FACENE se traduz, hoje, em uma IES 

de qualidade comprovada pela avaliação posi�va do curso de Farmácia, que obteve anota máxima pelo 

MEC, com nota 5 em seu reconhecimento.

 Por isso, a FACENE felicita a você por ter escolhido um dos cursos oferecidos pela IES, pois tem 

certeza que a escolha foi a melhor. Assim, o processo sele�vo ves�bular 2019.2 traz este Manual que foi 

preparado para lhe orientar quanto às informações necessárias ao seu ingresso nesta Faculdade.

 Desejamos a todos uma boa prova!

Eitel San�ago Silveira

Diretor
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 O Processo Sele�vo para o semestre de 2019.2 des�na-se à classificação de candidatos para o vínculo nos 
Cursos de Graduação em Enfermagem, Odontologia, Farmácia, Educação Física, Fisioterapia, Tecnologia em 
Radiologia, Agronomia e Medicina Veterinária, oferecidos pela FACENE, realizados sob a forma de Concurso 
Ves�bular, ingresso através de ENEM e vagas de PROUNI.

 GRADUAÇÕES/NÚMERO DE VAGAS/TURNOS/DURAÇÃO:

· Enfermagem - 200 (duzentas) vagas, sendo 100 vagas para o turno diurno e 100 vagas o turno noturno, em 4 anos;
· Odontologia - 160 (cento e sessenta) vagas, sendo 80 vagas para o turno matu�no e 80 vagas para o turno 
vesper�no, em 5 anos;
· Farmácia - 100 (cem) vagas, sendo 50 para o turno diurno e 50 para o turno noturno, em 4 anos;
· Educação Física - 80 (oitenta) vagas no turno noturno, em 4 anos;
· Fisioterapia - 80 (oitenta) vagas, sendo 40 vagas para o turno diurno e 40 vagas para o turno noturno, em 4 anos;
· Tecnologia em Radiologia – 160 (cento e sessenta) vagas no turno noturno, em 3 anos.
· Agronomia - 120 (cento e vinte) vagas no turno noturno, em 5 anos;
· Medicina Veterinária - 160 (cento e sessenta) vagas, sendo 80 vagas para o turno matu�no e 80 vagas para o turno 
vesper�no, em 5 anos.

A Facene oferece bolsas integrais a estudantes que possuam renda familiar, por pessoa, de até um salário mínimo e 
meio, através do Prouni, nos seguintes cursos: Enfermagem, Odontologia, Farmácia, Educação Física, Fisioterapia 
Tecnologia em Radiologia, Agronomia e Medicina Veterinária. Para maiores informações, acessar o site: 
prouniportal.mec.gov.br. 

Os Candidatos que desejarem u�lizar a nota do Enem dos anos válidos de 2011 a 2018, para ingressar na Facene, 
deverão apresentar o seu bole�m individual de resultados com as notas obje�vas com pontuação acima de 400, para 
que seja aproveitado integralmente o resultado.
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, ,

www.facene.com.br/processo-sele�vo/ves�bular, fazer o download do Manual do

• 28 de junho de 2019;

• 08 de junho de 2019;

• 13 de julho de 2019;

• 03 de agosto de 2019;

Candidato, do Edital e da Resolução, lendo-os integralmente.

Agendados diariamente



em

,



2019.2

e/ou Biologia, quando for o caso;



2019.2,



(Unicamente para os cursos de Medicina Veterinária e Odontologia)




