
 



  

 

 

 

 
 
 
 
 

 

  Processo Seletivo 2019.1  
 
 
 
 
 
 

 

EstradadaBatalha,n°1200 

Jardim Jordão 

Jaboatão dos Guararapes/PE CEP: 54315-570 

Telefone (81)3339.0998 

unibratec.edu.br 

atendimento@unibratec.edu.br 

mailto:atendimento@unibratec.edu.br


  

 

 

 

  O que é a Faculdade de Tecnologia IBRATEC?  

1- Identificação 

A Faculdade de Tecnologia IBRATEC é a instituição ofertante dos Cursos Técnicos regulados 

por este manual. 

 

A marca UNIBRATEC hoje é a mais conhecida no mercado de formação profissional na área de 

gestão e tecnologia da informação e comunicação do nordeste. 

 

Somos hoje um dos principais centros de excelência do país na disseminação de tecnologia, 

através da educação de qualidade, objetivando a contínua qualificação dos nossos alunos no 

sentido de se tornarem excelentes profissionais bem como agentes de transformação dessa 

nova sociedade denominadamoderna. 

Cursos oferecidos  

 Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas 

 Curso Técnico em Redes de Computadores 

 Curso Técnico em Eletrotécnica 

 

 

Pré-requisitos Básicos para Matrícula: 

Para se matricular em um dos cursos de nível técnico da Faculdade IBRATEC você deverá estar, 

no mínimo, cursando o ensino médio (a partir do 1º ano) e se inscrever  no processo 

seletivo. 

 

Para receber o Diploma de formação profissional de nível técnico, o aluno precisará ter 

concluído o ensino médio. Caso contrário o aluno NÃO RECEBERÁ SEU DIPLOMA até que 

conclua o mesmo. 



  

 

 

 

 

Matrículas e mensalidades 

Os valores praticados pela Faculdade IBRATEC para as matrículas e mensalidades dos cursos, 

bem como este edital, estão disponíveis neste manual e no Site Unibratec, no endereço 

http://unibratec.edu.br. 

Diplomas 

A faculdade IBRATEC confere diploma mediante requerimento por escrito junto a  

secretaria, desde que sejam portadores de certificado de conclusão do ensino médio 

(2º grau), que tenham concluído todas as disciplinas do curso em, no máximo, o dobro do 

prazo mínimo de integralização do curso. 

Aceleração dos estudos 

Ao início de cada semestre letivo, o aluno poderá solicitar, na época prevista no Calendário 

Escolar, exames de competência visando à dispensa de disciplinas em que julgar dominar os 

conhecimentos, no semestre vindouro. Através destes é possível acelerar os estudos desde que 

todas as competências previstas nas respectivas disciplinas sejam devidamente avaliadas com 

êxito. O amparo legal deste procedimento consta do Decreto Federal 5.154/2004 do Ministério 

da Educação. 

 

 

Serviços oferecidos  

Departamento de Estágio e Empregabilidade 

Estágio Curricular “NÃO” Obrigatório. 

O Estágio Supervisionado é uma atividade Educativa que visa oferecer ao aluno vivência 

profissional real, facilitando seu acesso ao mercado de trabalho, além de consolidar os 

conhecimentos apreendidos ao longo do curso. A instituição oferece um Departamento de 

Estágio e Empregabilidade, cuja função é agir como facilitador na captação de oportunidades de 

estágio e trabalho, bem como acompanhar e supervisionar os estágios dos alunos da 

Rede. 

 

O Estágio consiste em proporcionar ao aluno uma vivência no meio profissional, submetendo-o 

ao mercado através de empresas que firmam convênios com instituições voltadas à alocação de 

estagiários, de acordo com a Lei Federal Nº 11.788 de 25/09/2008. 

http://unibratec.edu.br/


 

  
 

 

 

 

Empregabilidade 

O mercado de gestão e da tecnologia da informação e comunicação é seguramente um dos 

mais ricos do mundo, e as carreiras profissionais nesta área são bastante promissoras. Todos 

os alunos das primeiras turmas de egressos dos cursos da UNIBRATEC estão inseridos no 

mercado de trabalho, e cerca de 60% destes profissionais tiveram seu primeiro contato com 

este mercado antes de concluírem o primeiro ano de curso. Portanto a nossa instituição 

continua com altos índices de empregabilidade no mercado de trabalho. 

 
Entrada: 

Refere-se ao semestre letivo com início em fevereiro de 2019. Para fins de contrato, o 

semestre é composto de 06 parcelas devendo a primeira parcela  ser   paga no ato da 

matrícula   e as  demais no dia 05 de cada mês subseqüente. Seodia 05 do mês coincidir 

com final de semana ou com um feriado, a data de pagamento da parcela será postergada 

para o 1º dia útil deste mês. 

 

 
Inscrições: 

As inscrições do Processo Seletivo serão realizadas diretamente no site ou no Campus da 

UNIBRATEC, sito à Estrada da Batalha, 1200, Jardim Jordão – Jaboatão dos Guararapes – PE, em 

data e horário previsto no apêndice 1 deste manual. Siga  as instruções abaixo, passo a passo: 

 

1. Leia atentamente o conteúdo deste manual para formar a sua opinião sobre qual a 

melhor opção de curso e turno para atender às suas expectativas. 

 

2. De posse de um computador com acesso à Internet, acesse o site do endereço: 

http://vestibular.unibratec.edu.br 
 

3. Caso você não tenha acesso a internet, procure o campus Faculdade de Tecnologia 

IBRATEC onde você terá toda uma equipe treinada e preparada para lhe prestar suporte e 

orientação em todas as fases do processo. 

de seu desempenho no seu sucesso profissional. 

http://vestibular.unibratec.edu.br/


 

  

 

 

possa se inscrever no Processo Seletivo. Ao se inscrever, você está declarando  que 

leu todo o manual e concorda integralmente com seu conteúdo. 

4. Preencha o formulário de inscrição inserindo: Nome Completo, Telefone, E-mail, Nível de 

Graduação e Curso de Interesse. No caso de curso superior, selecione a data da prova (ou 

selecione “Ingressar com Enem”, se for o caso). 

 

Atenção: Baixar o Adobe Reader, programa necessário para visualização do manual (caso 

não esteja instalado no computador em uso, baixe-o e instale-o); 

 

5. Para fazer sua inscrição através do formulário eletrônico clique no link ENVIAR, localizado 

após o formulário de inscrição, conforme imagem abaixo. 

 

 

6. Este formulário é auto explicativo e de fácil utilização. Mas se você tiver alguma 

dúvida, entre em contato com o Campus Faculdade de Tecnologia IBRATEC, através do 

telefone +55(81) 3339-0998 ou pelo e-mail: atendimento@unibratec.edu.br. 

 

Concluída a inscrição aparecerá a tela contendo a confirmação de inscrição. Imprima para 

seu controle a para apresentá-lo na realização da prova e no ato da matrícula. 

 
Para consultar, alterar ou fazer nova inscrição, entre em contato com a instituição. 

 
 

Taxa de Inscrição 

A UNIBRATEC não cobra taxa de inscrição no processo seletivo dos cursos técnicos. 

Considerações sobre a Inscrição 

Inscrição duplicada 

O candidato que se inscrever mais de uma vez neste mesmo processo seletivo terá como válida 

a última inscrição. 

mailto:atendimento@unibratec.edu.br


 

  

 

 

Alteração das informações cadastradas na inscrição 

Apenas as informações pessoais e as informações do questionário socioeconômico poderão ser 

alteradas. 

 

Matrícula  
 

A matrícula é obrigatória em até 3 dias úteis da data da inscrição 

OBS: Na impossibilidade de comparecimento do candidato, esta deverá ser feita na data 

previstas, através de procuração particular, com poderes específicos e com firma reconhecida. 

O  procurador  apresentará original de sua cédula de identidade e cópia  da mesma anexada 

ao processo, além da própria procuração, e  de toda a documentação  exigida para  o  aluno. 

O não comparecimento, no dia estabelecido, para a matrícula, ou a não apresentação 

da documentação exigida, acarretará na perda da vaga obtida. 

 

Documentação exigida para Matrícula 

O candidato deverá comparecer à matrícula presencial, munido de: 

 Uma foto 3x4 recente; 

 Original e cópia de: 

o Cédula de identidade (próprio e do responsável financeiro); 

o CPF (próprio e do responsável financeiro); 

o Prova de quitação com o serviço militar; 

o Certidão de nascimento ou casamento; 

o Comprovante de residência atualizado (próprio e do responsável 

financeiro/fiador); 

o Documentação dos Pais (Cédula de identidade, RG e 

comprovante de residência). 

 Cópia autenticada: 

o Do certificado/histórico de conclusão do ensino médio (2º grau) para os 

alunos que concluíram o ensino médio; 

o Do comprovante de renda (próprio e do responsável financeiro); 

Para os estudantes do ensino médio ainda em curso, será exigida a cópia autenticada de: 

 Declaração de matricula do ensino médio, constando: 

o Número da Portaria ou Decreto de Autorização pela SEE ou MEC; 

o A data do registro em Diário Oficial 



 

  

 

 

Esta declaração deverá apresentar-se em papel timbrado, com assinatura do(a) secretário(a) 

pedagógico(a) ou diretor, com os respectivos carimbos de identificação, contendo seus 

números de autorização. 

Após a apresentação e conferência da documentação acima, será realizado o cadastro do aluno 

no sistema informatizado da Faculdade IBRATEC, impresso o boleto bancário para pagamento 

da matricula. 

Alunos menores 

Os alunos menores de 18 anos deverão comparecer, no ato da matrícula, acompanhados de 

seus pais ou responsáveis, com a documentação acima. 

Responsável Financeiro 

A Faculdade IBRATEC, poderá exigir, a qualquer tempo, responsável financeiro para o contrato 

de prestação de serviços educacional, desde que o aluno, ou o responsável legal não tenha 

renda própria ou tenha seu nome em cadastro de restrição ao crédito. 

Desistência após a Matrícula 

Em caso de desistência antes do inicio das aulas, o aluno deverá comunicar por escrito e via 

requerimento protocolado na secretaria da Faculdade IBRATEC, que devolverá 20% (vinte por 

cento) do valor pago a título de matricula, retendo o percentual restante a título de 

ressarcimento de despesas inerentes ao processo de matricula. 

Número Mínimo de Alunos 

A existência de turmas  está condicionada ao preenchimento do número mínimo de 25 

alunos matriculados, conforme especificado no contrato de prestação deserviços 

educacionais. 



 

  

 

 

 
 

Horários de aula 
 

Tabela 01 
 
 

 
Cursos 

 
Noite 

Desenvolvimento de Sistemas 

Redes de Computadores 

Eletrotécnica 

 
18:30h às 21:55h 

 

 

O horário acima poderá sofrer pequenas modificações no decorrer do curso, de modo a 

atenderàspeculiaridades acadêmicas, mantendo-se,porém,oturnoestabelecido acima. 

Os dias de sexta e sábado, caso seja necessário, poderão ser utilizados para aulas, revisões, 

reposição de conteúdos e avaliações, a critério da Instituição. 

 

 
Matrículas e Mensalidades 

 
A matrícula representa o vínculo do aluno com a instituição, e sempre é efetuada 

semestralmente mediante instrumento contratual próprio, assinado entre o aluno ou 

responsável, e a Faculdade IBRATEC. As mensalidades, assim como a matrícula, são valores 

resultantes do parcelamento do semestre letivo. A matrícula equivale ao valor de uma 

mensalidade. As matrículas deverão ser pagas antes do início de cada semestre letivo. A cada 

semestre o aluno deverá pagar o valor da matrícula e de mais 5 (cinco) mensalidades. Os 

períodos de matrícula serão agendados de acordo com o calendário escolar afixado nos 

quadros de avisos e/ou site da instituição na Internet. 



 

  

 

 

 
 

As matrículas e mensalidades da Faculdade IBRATEC estão em consonância com a Lei nº 

9.870/99, art 1º, § 3. 

 
 

Tabela 02 
 

CURSOS  
Números de  % de 

Valor 
matriculados1 desconto 

Matricula e 

Mensalidade*
 

 

 
Desenvolvimento de Sistemas 

 Integral R$ 444,92 

1º ao 10º 40% 

 
C

o
m

 

d
e
sc

o
n
to

 R$ 266,95 

11º ao 20º 35% R$ 289,20 

21º ao 30º 30% R$ 311,44 

31º ao 40º 25% R$ 333,69 

 

 
Eletrotécnica 

 Integral R$ 444,90 

1º ao 10º 40% 

 
C

o
m

 

d
e
sc

o
n
to

 R$ 266,94 

11º ao 20º 35% R$ 289,19 

21º ao 30º 30% R$ 311,43 

31º ao 40º 25% R$ 333,68 

 

 
Redes de Computadores 

 Integral R$ 444,91 

1º ao 10º 40% 

 
C

o
m

 

d
e
sc

o
n
to

 R$ 266,95 

11º ao 20º 35% R$ 289,19 

21º ao 30º 30% R$ 311,44 

31º ao 40º 25% R$ 333,68 

 
 

 
Após o vencimento 2% de multa e juros de mora pro rata de 1% ao mês. 

 
Os valores praticados acima podem sofrer alterações devido a reajustes conforme previsto na 

nº 9.870/99. 

 

As mensalidades descritas no quadro anterior referem-se ao valor máximo de créditos pagos 

pelo aluno, ou seja, considerando que este esteja cursando todas as disciplinas de um semestre 

 
 
 

1 
As faixas de quantidades de matrículas apresentadas nesta coluna referem-se aos intervalos de vagas para os quais serão concedidos descontos. 

Os descontos são regressivos, ou seja, quanto maior for o número de pessoas matriculadas nas turmas, menor será o desconto oferecido para 

quem se matricular na sequência. Em outras palavras, os descontos serão regressivos de acordo com a ordem de ocupação das vagas em cada 

turma. 



 

  

 

 

letivo. O aluno terá que  se matricular em todas as disciplinas do primeiro semestre letivo 

de seu curso, a menos que seja dispensado por êxito em exames de competência. 

A quantidade de mensalidades é fixa, independente de eventuais atrasos ou variações no 

calendário escolar. Assim, portanto, elas são caracterizadas como parcelas de um valor 

montante. Já, por motivo de atualização do currículo escolar, será facultado ao aluno que 

estará em curso, através de votação por turma, o seu enquadramento a um novo programa 

curricular, o que, neste caso, poderá repercutir em mudanças no valor e quantitativo de 

mensalidades. A prestação do serviço educacional poderá sofrer reajuste anual. 

Mensalidade mínima 

O primeiro período deverá ser cursado integralmente e a partir do segundo período, o aluno 

deverá cursar no mínimo o equivalente a 50% (cinqüenta por cento) da carga horária do 

semestre, o que equivale a 50% da mensalidade exibida no quadro anterior. 

Renovação de matricula 

A Renovação de matricula (rematrícula) será feita semestralmente, exclusivamente nas datas 

previstas no Calendário Escolar. 

 

O aluno que não realizar a renovação de matrícula nas datas estipuladas no Calendário Escolar 

poderá perder sua vaga e, consequentemente, seu vínculo com a instituição. 



 

  

 

 

 

 

Apêndice 1  

Calendário do processo seletivo 
Tabela 05 

 

Evento Período Horário Local 
Download dos manuais de 

inscrição e inscrições (GRÁTIS) 

10/10/2018 a11/02/2019 24 horas por dia NO SITE 
unibratec.edu.br 

Matrícula Até 3 (três) dias úteis da 

inscrição 

Das 09h00 às 21h00 Faculdade IBRATEC 

Vencimento das mensalidades Dia 05 de cada mês Horário bancário Rede bancária nacional 

Trancamento de curso Até 30/03/2019 Das 09h00 às 21h00 Faculdade IBRATEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unibratec.com.br/


 

  

 

 

 


