




Mensagem ao(à) Candidato(a)

Caríssimo(a),

 O Processo Sele�vo Ves�bular da Faculdades de Nova Esperança – FACENE 
vem se consolidando, a cada semestre, como um dos mais concorridos do país na rede 
privada de ensino superior.
 Assim, preparamos este Manual com a finalidade de informar e explicar ao candidato 
todas as etapas do Concurso. Por isso, leia-o com atenção, pois ele contém todas as 
informações que o auxiliarão nessa jornada até sua aprovação.
 Desejamos-lhe uma boa prova, saúde e muitas bênçãos de Deus.

Eitel San�ago Silveira

Diretora
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 O Processo Sele�vo para o semestre de 2020.1 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, Medicina Veterinária e Psicologia, 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 para o turno diurno, 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 para o turno diurno, 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 para o turno diurno, em 5 anos;
· Psicologia - 160(cento e sessenta) vagas para o turno noturno, 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, Medicina Veterinária e  Psicologia. 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 2019, 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

• 25 de janeiro de 2020;
• 11 de janeiro de 2020;

Psicologia

• 07 de dezembro de 2019;
• 16 de novembro de 2019;

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

Agendados diariamente



em

,



2020.1

e/ou Biologia, quando for o caso;

O vínculo Ins�tucional dos Cursos em Enfermagem, Farmácia, Odontologia, Educação Física, Fisioterapia
Tecnologia em Radiologia, Medicina Veterinária, Agronomia e Psicologia, somente será permi�do as candidato



2020.1,



(Unicamente para os cursos de Medicina Veterinária e Odontologia)




