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MANUAL DO CANDIDATO 
PROCESSO SELETIVO | Vestibular Agendado AMF 2017/1 e 2017/2 
 
 

1. APRESENTAÇÃO 

 
Este Manual fornece orientações importantes para os candidatos ao Processo Seletivo do 

Vestibular Agendado da Faculdade Antonio Meneghetti para os Cursos de Graduação em: 
 

- Administração (Noturno), Renovação do Reconhecimento pela Portaria nº 539/2016, publicado no 
D.O.U de 23 de setembro de 2016; 
- Direito (Noturno), Reconhecido pela Portaria MEC nº 890/2016, publicado no D.O.U. de 30 de 
dezembro de 2016; 
- Sistemas de Informação (Noturno), Renovação do Reconhecimento pela Portaria MEC nº 1.092/2015, 
de 30 de dezembro de 2015. 
- Bacharelado em Ontopsicologia (Integral), Autorizado pela Portaria MEC nº 563/2014, de 01 de 
outubro de 2014.  

 
Antes de se inscrever para o Vestibular, é fundamental que você conheça as normas e as etapas 

deste concurso, desde a inscrição inicial até o processo final de matrícula na Faculdade.  
Recomenda-se, portanto, a leitura atenta deste Manual para a desejada tranquilidade, tanto na 

inscrição, como na realização da prova. 
 

2. A FACULDADE ANTONIO MENEGHETTI 

 
A Portaria nº 712/2012 do Ministério da Educação, de 29 de maio de 2012, recredenciou a 

Faculdade Antonio Meneghetti (AMF).  
A AMF localiza-se no Distrito Recanto Maestro, no município de Restinga Sêca, RS. Sua 

mantenedora é a FOIL (www.foil.com.br). 
A Faculdade tem como Missão “a formação de uma nova inteligência empreendedora 

individuada, reforçada e focalizada na ação prática do sucesso, humanamente superior e socialmente 
correta”.  

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional, a Faculdade se propõe realizar cursos 
com base na difusão de um referencial que envolve o desenvolvimento da personalidade, entendida 
como inteligência centrada na ação específica de serviço, em que o papel da pessoa é fundamental e 
determinante. 

Além da consistência acadêmica, destacam-se os seguintes diferenciais da AMF: 

 a interdisciplinaridade que perpassa todos os semestres dos cursos, principalmente 
desenvolvida nas disciplinas Formação Empresarial; 

 a formação de profissionais que atendam as necessidades do mercado de trabalho, aptos 
para atuarem nacional e internacionalmente; 

 a interrelação da teoria com a prática; 

 o ambiente onde está inserida: Recanto Maestro (www.recantomaestro.com.br), Centro 
Internacional de Arte e Cultura Humanista, reconhecido pela ONU; 

 a parceria com empresas. 
 

http://www.recantomaestro.com.br/
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3. VAGAS 

 

Curso  Vagas e turno Situação legal 

Administração 20 vagas - noturno Renovação do Reconhecimento pela 
Portaria nº 539/16, D.O.U de 
23/09/2016 

Direito 20 vagas - noturno Reconhecido pela Portaria nº 890/16, 
D.O.U. de 30/12/2016 

Sistemas de Informação 20 vagas - noturno Renovação do Reconhecimento pela 
Portaria n° 1.092/15, D.O.U. de 
30/12/2015 

Bacharelado em 
Ontopsicologia 

15 vagas - integral Autorizado pela Portaria nº 563/14, 
D.O.U. de 01/10/2014 

4. CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 

  Período de Inscrições  O Candidato deverá efetuar inscrição de 02/01/2017 a 28/01/2017. 

Taxa de Inscrição Substituída pela entrega de 1 Kg de alimento não perecível, para posterior doação a 
entidades da comunidade. 

Provas Na ficha de inscrição o candidato deverá optar pela data da prova que poderá ser de 

segunda a sábado, as 14h, no período de 02/01/2017 a 28/01/2017. 

Horário das Provas 14h. 

Modalidade das Provas Redação ou Nota do ENEM (2015 ou 2016). 

Divulgação do 
Resultado 

A lista dos aprovados será divulgada até 01/03/2017, no site da AMF. 

Matrícula Os candidatos aprovados deverão realizar sua matrícula no período de 01/03/2017 a 
10/03/2017 (e/ou nas demais datas comunicadas pela instituição), diretamente na 
Central de Relacionamento da AMF, sendo o horário de segunda a sexta-feira das 9h 
às 20h e nos sábados das 8:30h até 12h.  

OBS: Cada vestibular agendado, a partir do primeiro, ofertará aos candidatos as vagas remanescentes do 

anterior. 

 

5. CONTATOS 

Localização: Campus Estrada Recanto Maestro, nº 338, Distrito Recanto Maestro, Restinga Sêca/RS. 
Fone/Fax: (55) 3289-1141/ (55) 3289-1139 / (55) 9641-0945. 
E-mail: vestibular@faculdadeam.edu.br / amf@faculdadeam.edu.br 
Site: www.faculdadeam.edu.br 
 

6.  INSCRIÇÕES 

a. As inscrições poderão ser efetuadas de segunda a sexta, das 9h às 20h, e aos sábados, das 
08:30h às 12h, pelo telefone (55) 3289-1141/3289-1139; diretamente na sede da Faculdade 
Antonio Meneghetti, na Estrada Recanto Maestro, nº 338, Recanto Maestro, Restinga Sêca/RS; 
ou a qualquer horário através do endereço eletrônico vestibular@faculdadeam.edu.br, ou pelo 
site: http://www.faculdadeam.edu.br/FuturoAluno; 

mailto:vestibular@faculdadeam.edu.br%20/
http://www.faculdadeam.edu.br/
mailto:vestibular@faculdadeam.edu.br
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b. Para efetuar a inscrição os seguintes dados deverão ser informados: nome completo do 
candidato (sem abreviaturas), CPF, data de nascimento, endereço completo com o CEP, telefone, 
e-mail, número do documento de identidade e órgão emissor; 

c. A taxa de inscrição será substituída pela entrega de 1 Kg de alimento não perecível para 
posterior doação a entidades da comunidade; 

d.  Período de inscrições para Processo Seletivo do Vestibular Agendado 2017: 02 de janeiro de 
2017 a 28 de fevereiro de 2017; 

e. Ao se inscrever, o candidato declara estar ciente e de acordo com as informações deste edital e 
as constantes no manual do candidato, disponível no site da AMF (www.faculdadeam.edu.br). 

A ficha de inscrição, tanto presencial, quanto on-line, deverá ser preenchida integralmente, sendo 
imprescindível a informação do nome completo (sem abreviações), documento de identidade (RG) com 
órgão expedidor, data de nascimento, endereço, telefone e endereço eletrônico.  

O preenchimento do questionário sócio-econômico não é obrigatório no momento da inscrição, 
mas deverá ser preenchido no dia da prova. 

A inscrição será homologada se todas as informações requeridas forem fornecidas. 
O candidato portador de necessidades especiais deve manifestar-se antecipadamente, para que 

sejam providenciadas as condições adequadas para a realização do processo.  
 

7.  PROVAS 

Data e horário conforme calendário do Processo Seletivo Vestibular Agendado: 
7.1. Duração máxima: 3h (três horas); 
7.2 Orientações para a prova do curso de Administração, Direito, Sistemas de Informação e 

Bacharelado em Ontopsicologia: Anexo A; 
7.3 Instruções gerais para a realização das Provas:  

a) O candidato deverá comparecer ao local da prova com 30 minutos de antecedência, portando a 
cédula de identificação e duas canetas esferográficas (azul ou preta); 

b) As provas iniciam pontualmente, no horário agendado; 
c) Não será permitido o ingresso nos locais de prova de candidatos que estiverem portando 

aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 
palmtop, receptor, gravador, máquina fotográfica, calculadora, pager etc., óculos escuros ou 
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, entre outros; 

d) Para os Cursos de Administração, Sistemas de Informação e Direito, a prova será composta de 
uma Redação, observados os requisitos definidos no Manual do Candidato; 

e) Para o Bacharelado em Ontopsicologia, a prova será composta de uma Redação, observados os 
requisitos definidos no Manual do Candidato, com temáticas relacionadas a questões humanas, 
onde se possa avaliar a visão de ser humano dos candidatos e o quanto possuem capacidade de 
saber sustentar e debater ideias e desenvolver um raciocínio lógico e reflexivo, e será realizada 
uma entrevista individual com o candidato, que visa verificar o interesse do mesmo por este 
conhecimento; 

f) A devolução da prova só será permitida 1hora após o seu início. 
 

8.  CLASSIFICAÇÃO 

8.1 Resultado: A classificação final dos candidatos será disponibilizada conforme calendário do 
Processo Seletivo do Vestibular Agendado, como segue: 
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  Provas do Processo Seletivo do Vestibular Agendadas  

Divulgação do Resultado 01/03/2017 

 
Obs.: A) Este resultado será fixado no quadro de avisos da AMF e no site www.faculdadeam.edu.br, 
oportunidade em que serão oferecidas maiores informações quanto à matrícula.  
B) O resultado pode ser divulgado em data anterior a 01/03/2017 (e/ou nas demais chamadas do 
Edital). 
 

8.2. Critério de desempate: Havendo dois ou mais candidatos com o mesmo total de pontos, os 
critérios a seguir em relação à Redação, serão observados para o desempate, nesta ordem: idade; 
melhor adequação do texto ao tema proposto, melhor desempenho (nota) no aspecto “conteúdo”, 
melhor desempenho (nota) no aspecto “forma”. 
 

9. MATRÍCULAS 

O candidato aprovado deverá trazer os documentos indicados no item 10 para realização da 
matrícula, no seguinte período e local: de 01/03/2017 a 28/02/2017 (e/ou nas demais datas 
comunicadas pela instituição), na Central de Relacionamento da AMF. 

  
 

10. DOCUMENTAÇÃO 

No momento da matrícula o aluno deverá trazer: 
a) Histórico Escolar do Ensino Médio (original e cópia); 
b) Diploma ou Certificado de Conclusão do Ensino Médio (original e cópia); 
c) Cópia do Registro de Nascimento ou Casamento; 
d) Cópia da Cédula de Identidade – RG (frente e verso); 
e) Cópia do Título de Eleitor (frente e verso) e do comprovante de quitação eleitoral; 
f) Cópia do Documento de Quitação com o Serviço Militar ou do Alistamento, quando for o 

caso; 
g) 01 foto 3x4 recente; 
h) Cópia do comprovante de residência. 

 
O candidato que não efetivar a matrícula nas datas aprazadas ou que não apresentar os 

documentos exigidos para tal, perde o direito à vaga.  
 

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Sobre o resultado da Classificação não há revisão, nem recurso. Os casos omissos e as situações 
não previstas serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo do Vestibular Agendado.  

 A nota obtida pelo(a) candidato(a) neste Processo Seletivo Vestibular Agendado, terá validade de 
02 (dois) Processos Seletivos, podendo assim ser utilizada para ingresso no Processo Seletivo 
2017/1 e 2017/2, e nos Processos Seletivos Complementares (se ocorrerem, nos mesmos 
períodos). 

A simples inscrição ao processo seletivo confirma o conhecimento e a aceitação das disposições 
deste Manual, bem como das demais normas e instruções estabelecidas. 
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12. MAPA DE LOCALIZAÇÃO: 

 



Faculdade Antonio Meneghetti – AMF 
Campus: Estrada Recanto Maestro, nº 338  |  Distrito Recanto Maestro  |  Restinga Sêca-RS  |  Cep: 97200-000 

Tel. (55) 3289-1141  |  amf@faculdadeam.edu.br  |  www.faculdadeam.edu.br 

8 

ANEXO A 

Curso de Administração, Direito, Sistemas de Informação e Bacharelado em Ontopsicologia 
 
Diploma: Graduação em Administração – Bacharelado 
Número de vagas: 20 (noturno) 
 
Diploma: Graduação em Direito – Bacharelado 
Número de vagas: 20 (noturno) 
 
Diploma: Graduação em Sistemas de Informação – Bacharelado 
Número de vagas: 20 (noturno) 
 
Diploma: Graduação em Ontopsicologia – Bacharelado 
Número de vagas: 15 (integral) 
 
Avaliação: uma prova dissertativa de Redação, com peso 10, ou utilização da Nota obtida no ENEM, 
desde que acima de 450 pontos.  
 
Critérios de Avaliação: A Prova de Redação será avaliada de acordo com os seguintes aspectos: 
 
Forma (4 pontos) 

1. Uso adequado das convenções ortográficas e da norma padrão. 
2. Respeito à morfossintaxe da língua portuguesa: flexões e concordância; regência nominal e 

verbal; emprego adequado da crase. 
3. Utilização correta dos articuladores, das pronominalizações, dos tempos verbais e dos elementos 

oracionais. 
4. Organização do período; pontuação externa e interna.  

 
Conteúdo (6 pontos) 

1. Escolha de uma linguagem precisa, com vocabulário rico e adequado ao ponto de vista 
apresentado pelo autor. 

2. Texto de caráter dissertativo, cuja organização exigirá a defesa de uma tese através de 
argumentos consistentes. 

3. Divisão nítida da introdução, do desenvolvimento e da conclusão, com parágrafos 
semanticamente independentes. 

4. Observância da progressão temática e do raciocínio lógico em função da tese escolhida. 
5. Uso dos elementos de coesão referenciais e sequenciais com vistas à estruturação adequada das 

orações e dos períodos.   
6. Deverá ser possível de evidenciar no texto; clareza (assumir uma determinada posição), 

consistência (fidelidade ao ponto de vista apresentado) e autonomia (organização das ideias 
seguindo seus próprios critérios). 

 
Nota da prova: A nota da redação será de 0 (zero) a 10 (dez). O candidato que apresentar média inferior 
a 4 (quatro) pontos será automaticamente desclassificado. 
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Terão nota zero as redações que: 
 

1. Fugirem ao tema proposto. 
2. Não organizarem o texto conforme a tipologia solicitada na proposta de redação. 
3. Apresentarem menos de 25 ou mais de 35 linhas.  
4. Não possuírem a estrutura de um texto dissertativo: introdução, desenvolvimento e conclusão. 
5. Apresentarem, na versão definitiva, nome completo do candidato e/ou qualquer assinatura. 
6.  Não forem apresentadas na versão definitiva ou forem entregues em branco ou devolvidas com 

letra ilegível.  
 
 

Boa prova a você: Futuro Aluno AMF! 
 

Comissão do Processo Seletivo Vestibular Agendado 
Faculdade Antonio Meneghetti 

www.faculdadeam.edu.br 


