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O que é a Faculdade de Tecnologia IBRATEC?
1- Um breve histórico:
A Faculdade de Tecnologia IBRATEC é a instituição ofertante dos Cursos Superiores ora
regulados por este manual.
Com 20 anos de experiência no ensino de gestão e tecnologia da informação e comunicação,
tem pautado suas atividades na busca pela inovação tecnológica, e qualidade de seu corpo
docente que ao longo dessa trajetória já formou mais de 9.000 profissionais nas diversas áreas
de informática.
A marca Faculdade de Tecnologia IBRATEC 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 denominada moderna. Sejam bem-vindos a FACULDADE DE TECNOLOGIA
IBRATEC.

Página 3

PROCESSO SELETIVO 2018.1 | CURSOS DE GRADUAÇÃO

Cursos oferecidos
Tabela 01

CURSO

Portaria

Vagas

Conceito
do Curso

Manhã

Noite

TECNÓLOGOS
Análise e Desenvolvimento de Sistemas

286 de 21/12/2012

5

50

50

Design Gráfico

539 de 23/09/2016

4

50

50

Gestão Financeira

200 de 02/06/2016

--

50

Recursos Humanos

214 de 22/06/2016

--

50

Redes de Computadores

286 de 21/12/2012

4

--

50

BACHARELADOS
Administração

200 de 02/06/2016

5

50

50

Engenharia da Computação

427 de 30/08/2013

4

50

50

Engenharia da Produção

497 de 30/09/2013

4

50

50

Engenharia Elétrica

563 de 30/09/2014

3

50

50

IMPORTANTE: Uma vez que os candidatos poderão escolher em que dia desejam fazer suas provas (prova
agendada) o quantitativo de vagas será atualizado semanalmente. A concorrência será computada semanalmente
levando em conta apenas os candidatos daquela semana e os aprovados ocuparão as vagas, podendo matricularse. As vagas remanescentes serão automaticamente destinadas aos candidatos que fizerem provas na semana
seguinte e assim por diante.

Pré-requisitos Básicos para matricula:
Para se matricular em um dos cursos de nível superior de bacharelado ou tecnólogo da
Faculdade de Tecnologia IBRATEC o candidato deverá ter concluído o ensino médio (2º grau) e
ser aprovado no exame do Processo Seletivo da Faculdade de Tecnologia IBRATEC ou
apresentar-se a secretaria da Faculdade de Tecnologia IBRATEC portando o Boletim original do
ENEM a partir do ano de 2010 com pontuação superior ou igual a 300 pontos na redação e,
para os cursos de bacharelados, 400 pontos na prova de matemática.

Horários de aula
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Manhã

08:30h às 11:40h

Noite

18:45h às 21:55h
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Calendário do processo seletivo
Tabela 02

Evento

Período

Horário

Local

Download dos manuais de
inscrição e Inscrições
(GRÁTIS)

01/11/2017 a 19/02/2018

24 horas por dia

NO SITE unibratec.edu.br

Matrícula

Até 48 horas após a prova

Das 09h00 às 21h00

Campus FACULDADE DE
TECNOLOGIA IBRATEC

Vencimento das mensalidades

Dia 05 de cada mês

Horário bancário

Rede bancária nacional

Trancamento de curso

Até 30/03/2018

Das 09h00 às 21h00

Campus FACULDADE DE
TECNOLOGIA IBRATEC

Inscrições:
A sua inscrição poderá ser realizada pela Internet ou no Campus da Faculdade de Tecnologia
IBRATEC, sito à Estrada da Batalha, 1200, Jardim Jordão, Jaboatão dos Guararapes/PE em data e

horário previsto no apêndice 1 deste manual.
As inscrições do Processo Seletivo da Faculdade de Tecnologia IBRATEC serão realizadas
diretamente no site, e o exame será aplicado em datas agendadas, conforme calendário
constante neste manual no apêndice1. Isto facilita bastante o seu acesso a todas as opções
deste processo seletivo. Agora 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.
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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);
IMPORTANTE: A leitura completa do manual do candidato é OBRIGATÓRIA para que você
possa se inscrever no Processo Seletivo. Ao se inscrever, você está declarando que leu
todo o manual e concorda integralmente com seu conteúdo.

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 autoexplicativo 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.

Considerações sobre a Inscrição
Entrada:
Refere-se ao semestre letivo com início em Fevereiro de 2018. 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 subsequente. Se o dia 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.
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Inscrição duplicada
O candidato que se inscrever mais de uma vez neste mesmo processo seletivo terá como válida
a última inscrição. Se as duas inscrições tiverem sido feitas em uma mesma data, caberá a
comissão organizadora do exame decidir por uma delas. Em nenhum dos casos o candidato
terá direito a qualquer ressarcimento.

Desistência
A Faculdade de Tecnologia IBRATEC não se responsabilizará por desistências, ainda que
previamente anunciadas.

Turmas não viabilizadas
A Faculdade de Tecnologia IBRATEC não se responsabilizará por não viabilização de turmas ou
quaisquer outras situações excepcionais.

Alteração dos dados cadastrados na inscrição
Apenas os dados pessoais poderão ser alterados. Os dados relativos ao dia e horário da prova
são gerados pelo sistema, não podendo, portanto, ser modificados. Também não poderá haver
mudança entre os cursos de nível técnico e superior, e vice-versa.

Exame de seleção
O candidato deverá apresentar-se, na data escolhida para o seu exame de seleção, com
antecedência de 01 (uma) hora, ao local de aplicação das provas, munido de:
1. Carteira de identidade
2. Comprovante de inscrição
3. Caneta azul ou preta
Atrasos não serão tolerados, bem como candidatos em locais diferentes dos designados pelos
respectivos cartões de inscrição. Se ocorrer perda ou roubo da carteira de identidade, o
candidato deverá procurar a direção da comissão organizadora do exame, através de um de
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seus representantes no local e horário da aplicação das provas, de posse do registro de
ocorrência policial, levando ainda algum documento oficial que o identifique, com foto e
assinatura. A prova será entregue no horário previsto e deverá ser lida e respondida pelo
próprio candidato. A prova será estritamente individual e não será permitido qualquer tipo de
consulta.
O acesso a prova será propiciado pelo fiscal de sala imediatamente após o início dos trabalhos.
Cada candidato terá um período 2 horas para realização da prova.
Os fiscais de sala serão orientados a anular provas de alunos que estejam se comunicando de
alguma forma, ou tentando utilizar-se de meios fraudulentos. Deste modo, não será permitido
o uso de aparelhos eletrônicos ou de telecomunicação (celulares, pager’s, calculadoras, etc).

Acompanhamento Especial
O candidato impossibilitado de comparecer ao local de realização das provas, por se encontrar
em situações previstas na legislação vigente, deverá requerer, até 72h (setenta e duas horas)
antes da prova, o acompanhamento especial a que tem direito. Neste caso, deverá assumir as
despesas de transporte e fiscalização necessárias.

Provas
A prova será constituída de:
 Uma redação a ser desenvolvida pelo aluno num formulário padrão.
O tema da redação, a ser conhecido pelos candidatos no ato da aplicação da prova, será
sobre conhecimentos gerais e atualidade.
A redação valerá 10 (dez) pontos e serão considerados os seguintes aspectos:
a) Quanto à apresentação (35%):
Presença de título, distinção ente maiúsculas e minúsculas, adequação ao número
mínimo de 20 linhas e ao número máximo de 30 linhas.
b) Quanto ao conteúdo (65%):
Adequação entre título e conteúdo, adequação do tema proposto com o conteúdo,
clareza, objetividade e concisão, adequação vocabular, ortografia, acentuação gráfica,
coerência, coesão e intertextualidade, conclusão coerente com o desenvolvimento.
Será atribuída nota ZERO ao texto que estiver fora do tema proposto.
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 Uma prova de matemática com 10 (dez) questões de proposições múltiplas com 5 (cinco)
alternativas onde somente uma das proposições é verdadeira.
Cada questão acertada vale 1 (um) ponto.
As questões serão sobre os seguintes assuntos:
1. NÚMEROS E OPERAÇÕES:
1.1. Números reais.
1.2. Números primos
1.3. Números compostos;
1.4. MDC e MMC;
1.5. Porcentagens, juros simples e compostos;
1.6. Proporções, regra de três, taxa de variação;
1.7. Análise combinatória, permutação, arranjo e combinação simples;
1.8. Notação científica.
2. ÁLGEBRA E FUNÇÕES:
2.1. Relações entre grandezas;
2.2. Conceitos básicos e representações algébricas e gráficas;
2.3. Crescimento e decrescimento;
2.4. Funções de primeiro grau e de segundo grau;
2.5. Função exponencial;
2.6. Domínio de validade das funções;
2.7. Funções seno e função cosseno;
2.8. Sistemas de equações de duas ou três incógnitas;
2.9. Progressões aritméticas e geométricas e suas propriedades.
3. GEOMETRIA:
3.1. Figuras espaciais;
3.2. Teorema de Tales;
3.3. Relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo;
3.4. Lei dos senos e dos cossenos;
3.5. Vetores.
4. GRANDEZAS E MEDIDAS:
4.1. Comprimento de figuras planas;
4.2. Comprimento e área de figuras planas e de sólidos geométricos;
4.3. Comprimento, área e volume de sólidos geométricos.
5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE:
5.1. Interpretação de tabelas e gráficos;
5.2. Noções básicas de espaço amostral;
5.3. Média, moda e mediana;
5.4. Amplitude, desvio-médio, variância e desvio-padrão;
5.5. Probabilidade de ocorrência de eventos independentes;
5.6. Probabilidade de ocorrência de eventos condicionais.
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Exclusão de candidatos
Será excluído do processo seletivo o candidato que:
Deixar de comparecer a prova, por quaisquer que sejam os motivos;
For surpreendido em atitudes fraudulentas durante a realização do exame;
Desrespeitar os colegas ou qualquer pessoa envolvida no processo do concurso;
Gerar tumulto.

Reprovação de candidatos
Será reprovado no exame o candidato que não apresentar resultado igual ou superior a 40% de
acerto sobre os critérios estabelecidos para a avaliação.
Os candidatos reprovados não terão direito ao remanejamento.

Da divulgação dos resultados
A listagem dos classificados será divulgada via Internet, no site http://unibratec.edu.br e no
Campus da Faculdade de Tecnologia IBRATEC, nas datas previstas no Apêndice 1.
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Matrícula
Matrículas e mensalidades
Os valores praticados pela Faculdade de Tecnologia IBRATEC para as matrículas e mensalidades
dos cursos, bem como este edital, estão disponíveis neste manual e no Site Faculdade de
Tecnologia IBRATEC, no endereço http://unibratec.edu.br.

Os classificados, constantes da lista, deverão comparecer à matrícula, nas datas previstas na
tabela 02, para sua efetivação.
A matrícula é obrigatória, na data prevista para os candidatos classificados em primeira
chamada, bem como para os convocados pela listagem de remanejamento se houver.
OBS: Na impossibilidade de comparecimento do candidato, esta deverá ser feita na data e
horário previstos, 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 Do Boletim Individual de Desempenho do ENEM (para candidato oriundo do
ENEM).
Cópia autenticada:
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o Do certificado/histórico de conclusão do ensino médio (2º grau);
o Do comprovante de renda (próprio e do responsável financeiro);
Após a apresentação e conferência da documentação acima, será realizado o cadastro do aluno
no sistema informatizado da faculdade, impresso o boleto bancário para pagamento da
matricula e impresso o contrato de prestação de serviço educacional, com assinatura das
partes.

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
O IBRATEC, entidade mantenedora dos Cursos Superiores da Faculdade de Tecnologia 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. No ato da
Matrícula o aluno ou seu responsável legal ou financeiro, assinará o contrato de prestação de
serviços.

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 do 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 de serviços educacionais.

Valores de 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 o IBRATEC. As mensalidades, assim como a matrícula, são valores resultantes do
parcelamento do semestre letivo. A matrícula equivale ao valor de uma mensalidade. As
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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 do IBRATEC estão em consonância com a
Lei nº 9.870/99, art 1º, § 3.
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Tabela 03
CURSOS

Números de
1
matriculados

% de
desconto

Valor

Análise e Desenvolvimento de
Sistemas

1º ao 10º

40%

11º ao 20º

35%

21º ao 30º

30%

31º ao 40º

25%

Com
desconto

Integral

Tecnólogos

Design Gráfico

1º ao 10º

40%

11º ao 20º

35%

21º ao 30º

30%

31º ao 40º

25%

Com
desconto

Integral

Matricula e Mensalidade
Manhã

Noite

R$ 861,97

R$ 915,84

R$ 517,18

R$ 549,50

R$ 560,28

R$ 595,30

R$ 603,38

R$ 641,09

R$ 646,48

R$ 686,88

R$ 663,10

R$ 702,00

R$ 397,86

R$ 421,20

R$ 431,02

R$ 456,30

R$ 464,17

R$ 491,40

R$ 497,33

R$ 526,50

Redes de Computadores

30%

11º ao 20º

25%

21º ao 30º

20%

31º ao 40º

15%

1º ao 10º

50%

11º ao 20º

45%

21º ao 30º

40%

31º ao 40º

35%

-- * --

294,00

-- * --

315,00

-- * --

336,00

-- * --

357,00

Integral

-- * --

R$ 915,84

-- * --

R$ 457,92

-- * --

R$ 503,72

-- * --

R$ 549,50

-- * --

R$ 595,30

520,00

R$ 550,00

Com
desconto

Recursos humanos

1º ao 10º

30%

364,00

R$ 385,00

11º ao 20º

25%

390,00

R$ 412,50

21º ao 30º

20%

416,00

R$ 440,00

31º ao 40º

15%

442,00

R$ 467,50

Integral

R$ 867,02

R$ 918,00

R$ 520,21

R$ 550,80

R$ 563,56

R$ 596,70

R$ 606,91

R$ 642,60

R$ 650,27

R$ 688,50

Engenharia da Computação

1º ao 10º

40%

Engenharia Elétrica

11º ao 20º

35%

Engenharia de Produção

21º ao 30º

30%

31º ao 40º

25%

Com
desconto

Bacharelados

1º ao 10º

Com
desconto

Integral

Administração

420,00

Com desconto

Integral
Gestão Financeira

*

Os descontos ora concedidos (tabela 3) não serão acumulativos com quaisquer outros que já
vigorem ou que venham a vigorar na instituição, inclusive oriundos de parcerias. O aluno

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
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permanecerá com os benefícios do mesmo desde que permaneça no curso e turno em que foi
aprovado inicialmente.
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, 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.
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
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. Os valores
praticados acima podem sofrer alterações devido a reajustes conforme previsto na lei nº
9.870/99.

Desconto sobre a mensalidade/Matrícula
O IBRATEC apresenta políticas de incentivo à adimplência, de tal sorte que os descontos acima
concedidos são exclusivamente para pagamentos até o dia 05 de cada mês. Esse desconto
também será válido para pagamento de matrículas desde que seja feita dentro do período
previsto no calendário escolar.

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 Acadêmico. De conformidade com a Lei nº 9870/99 o IBRATEC NÃO
RENOVARÁ a matricula de alunos com qualquer tipo de pendência financeira, disciplinar ou
junto à biblioteca. O aluno que não realizar a renovação de matrícula nas datas estipuladas no

quem se matricular na sequência. Em outras palavras, os descontos serão regressivos de acordo com a ordem de ocupação das vagas em cada
turma.
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Calendário Escolar além de perder o desconto poderá perder sua vaga e, consequentemente,
seu vínculo com a instituição.
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