15 de abril de 2021

EDITAL Nº. 03/2021
PROCESSO SELETIVO
Vestibular - Mude o seu Mundo 2021.2
O Diretor Geral da Faculdade IDE, com base no disposto na Lei n. º 9.394, de 20
de dezembro de 1996 e Portaria/MEC nº. 40, de 12/12/2007, torna públicas as seguintes
normas que regulamentam o Processo Seletivo – Concurso Vestibular - Mude o seu
Mundo 2021.2, para o ingresso nos cursos de graduação a serem ministrados na
instituição, obedecidos os demais dispositivos legais, e realizado segundo as disposições
que a instituição se obriga a cumprir e os candidatos, ao se inscreverem no mesmo,
declaram, implicitamente, conhecer e com elas concordar. Caso as vagas não sejam
preenchidas por candidatos do Processo Seletivo – Vestibular - Mude o seu Mundo
2021.2, será realizado um Processo Seletivo continuado até o início das aulas do 2º
semestre de 2021.

§

O Processo Seletivo Mude o seu Mundo 2021.2, da Faculdade IDE, consiste na
avaliação dos conhecimentos comuns às diversas formas de Ensino Médio, e da
aptidão intelectual do candidato para os estudos superiores.

§

Formas de Ingresso: 1. Vestibular Online Agendado; 2. Nota do Enem; 3.
Portadores de Diploma e Transferência

§

A situação legal dos cursos de graduação e o número de vagas ofertadas,
cursos e turnos na Faculdade IDE, estão em conformidade com o quadro
abaixo:

Curso

Modalidade Autorização/Reconhecimento

Turno

Estética e

Tecnólogo;

Diurno

Cosmética Presencial

Portaria de Autorização n. º

852 de 30 de novembro de Noturno
2018

Vagas Duração
40

5

40

semestres
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§ 1º O funcionamento dos cursos de graduação é de 2ª a 6ª feira, no
respectivo turno, e aos sábados, no turno diurno (no caso das práticas e quando previsto
no programa da disciplina).
§ 2º Para os cursos com prazo de integralização mínimo de 4 (quatro)
semestres letivos, o período de integralização máximo é de 8 (oito) semestres.

1. Formas de Ingresso
1.1 VESTIBULAR AGENDADO ONLINE
I.

Período de inscrição/Prova: 15 de abril de 20210 a 01 de agosto de 2021

II.

Inscrições pela Internet: www.vestibularmudeseumundo.com.br

III.

Documentos para inscrição:

Ficha de inscrição devidamente preenchida;
A inscrição poderá ser feita por terceiros e é gratuita;
São de inteira responsabilidade do candidato ou seu representante, os dados
preenchidos no requerimento de inscrição.
IV.

Data e local da Prova:

O Processo Seletivo Vestibular - Mude o seu Mundo 2021.2 agendado online será
realizado no dia e horário escolhido pelo candidato no ato da inscrição, online. O
aluno receberá o link para fazer a prova com 24h de antecedência e a prova será
liberada neste link, no dia/horário solicitado.
1.3 NOTA ENEM
I.

Período de inscrição: 15 de abril de 2021 a 02 de setembro de 2021

II.

Inscrições pela Internet: www.vestibularmudeseumundo.com.br

III.

Documentos para inscrição:
Ficha de inscrição devidamente preenchida;
A inscrição poderá ser feita por terceiros e é gratuita;
São de inteira responsabilidade do candidato ou seu representante, os dados
preenchidos no requerimento de inscrição.
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IV.

Após a inscrição basta o candidato comparecer no edifício sede da Faculdade
IDE, situado na RUA MANUEL DE BRITO No 311 - BAIRRO PINA - CEP: 51.110-100 RECIFE / PE para apresentar os documentos comprobatórios e realizar sua
matrícula.

V.

Serão aprovados os candidatos que tiverem ultrapassado a nota de corte de
300 pontos em provas do ENEM a partir de 2017 e que não tenham zerado a
redação. A nota será validada pelo Inep.

1.4 TRANSFERENCIA OU PORTADOR DE DIPLOMA
I.

Período de inscrição: 15 de abril de 2021 a 02 de setembro de 2021

II.

Inscrições pela Internet: www.vestibularmudeseumundo.com.br

III.

Documentos para inscrição:
Ficha de inscrição devidamente preenchida;
A inscrição poderá ser feita por terceiros e é gratuita;
São de inteira responsabilidade do candidato ou seu representante, os dados
preenchidos no requerimento de inscrição.

IV.

Após a inscrição basta o candidato comparecer no edifício sede da Faculdade
IDE, situado na RUA MANUEL DE BRITO No 311 - BAIRRO PINA - CEP: 51.110-100 RECIFE / PE para apresentar os documentos comprobatórios e realizar sua
matrícula.
2. Organização dos Cursos de Graduação

I.

O vestibular 2021.2 será feita mediante processo seletivo e classificatório;

II.

A pontuação será feita através de uma prova de redação a ser elaborada
em língua portuguesa, que versará sobre temas da atualidade e uma prova
de conhecimentos gerais, matemática e português.

III.

A redação será feita em folha pautada e as questões de múltipla escolha
devem ser marcadas num cartão de resposta, ambos serão entregues ao
candidato no inicio do processo e cabe ao candidato conferir todas as
informações pessoais que constam nos documentos.
3. Da Avaliação
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I.

II.

A avaliação acontecerá seguindo esses critérios de pontuação:
Redação

60 pontos

----------

Conhecimentos gerais

12 pontos

6 questões

Matemática

14 pontos

7 questões

Português

14 pontos

7 questões

A nota da Prova de Redação terá valor de 60 (sessenta) pontos e a prova de
Conhecimentos Gerais, matemática e português terá o valor de 40 (quarenta)
pontos. O candidato deverá atingir no mínimo 30 (trinta) pontos no total para
obter a classificação no processo.

III.

Não haverá, em hipótese alguma, vista e revisão de prova.

4. Candidatos Treineiros:
I.

Considera-se “Treineiro” o candidato que não concluiu o Ensino Médio e que
não concluirá até de janeiro/2021, mas deseja participar do Processo
Seletivo, a título de experiência.

II.

O candidato que se inscrever como “treineiro”, deve estar ciente que não
está concorrendo à vaga nesta Faculdade, não tendo qualquer eficácia as
notas ou a classificação obtida neste Processo Seletivo. Seu desempenho no
Processo Seletivo não gerará direito a matrícula, por não atender aos
requisitos específicos da Portaria Ministerial nº. 391, de 07/02/2002 e da Lei n.
º 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

III.

O candidato “treineiro” deve obedecer a todas as normas deste Edital de
Processo Seletivo, como os candidatos que estão concorrendo realmente.
5. Da Publicação dos Resultados

I.

A convocação dos candidatos classificados far-se-á por Edital a ser publicado
no dia 30 de julho de 2021, na Faculdade IDE e no site da Faculdade ou por
convocação do nosso time de matrículas.

II.

A classificação dos candidatos efetuar-se-á dentro dos limites de vagas
ofertadas em cada curso.
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III.

Na igualdade de pontos entre os candidatos aos Cursos de Graduação, para
efeito do desempate, terá preferência na classificação, o candidato que
obtiver: 1º) maior nota na prova de redação; 2º) maior nota na prova de
conhecimentos gerais; 3º) persistindo o empate, terá preferência o candidato
que tiver maior idade.

IV.

Serão feitas tantas convocações para a matrícula inicial, quantas forem
necessárias para o pleno preenchimento das vagas oferecidas pelos cursos.

V.

A Faculdade IDE reserva-se o direito de decidir sobre a autorização do
funcionamento de turmas com número inferior a 70% das vagas ofertadas.

7. Da Matrícula dos Classificados
I.

1ª convocação: As matrículas serão realizadas de 15 de dezembro de 2020 a 30
de dezembro de 2020, das 9 às 18 horas, em dias úteis, 08h às 16h sábado e
domingo, na Faculdade IDE.

II.

Demais convocações acontecerão a cada 10 dias após o termino da primeira
convocação.
IMPORTANTE:
a) O candidato que não efetuar a matrícula no prazo constante
do Edital perderá o direito a vaga.
b) Não serão constituídas turmas nos cursos e habilitações, cujas
matrículas forem inferiores a 70% das vagas ofertadas.
c) O candidato convocado que não comprovar, até a data de
matrícula, a conclusão do Ensino Médio ou equivalente, terá
anulada, automaticamente, sua classificação, sem direito a
qualquer recurso.
III. O candidato classificado deve obedecer as datas de convocação do seu

processo seletivo, e terá sua vaga reservado durante esse período, devendo para
valida-la assinar o contrato de prestação de serviços educacionais com a Faculdade
IDE e entregar os documentos comprobatórios (validados pela IES) e realizar o
pagamento da taxa referente a matrícula.
IV. A matrícula é o ato pelo qual o aluno estabelece vinculo com a IES e passa
a ser aluno da Faculdade IDE.

15 de abril de 2021

7. Dos Documentos para a Matrícula:
a) Cópia do Documento de identidade: RG, CNH, Carteira de
Conselho, Carteira de Trabalho ou RNE;
b) Cópia do CPF;
c) Cópia do Comprovante de endereço;
d) Comprovante ORIGINAL de conclusão do Ensino Médio: certificado
de conclusão do Ensino Médio ou certificado de Proficiência
equivalente à conclusão do Ensino Médio (Encceja);
e) Homens Maiores de 18 anos (quitação militar);
f)

Maiores de 18 anos (comprovante de votação da última eleição);

g) Se menor que 18 anos, comprovante de residência, RG e CPF do
responsável financeiro.
h) Os portadores de Diploma de Curso Superior ou Curso Técnico de
Ensino Médio apresentarão Diploma do Curso devidamente
registrado, uma fotocópia autenticada;
i)

Cópia do Documentos inerentes a Revalidação de Estudos realizados
no exterior,

j)

O requerimento de matrícula deverá ser assinado pelo aluno maior
de idade. Quando menor, pelo pai ou responsável. Em caso de
terceiros, só mediante procuração;

k) Recibo de pagamento taxa de matrícula

10. Das Vagas Remanescentes:
Se persistirem vagas remanescentes em cursos, depois de atendidos todos
classificados em todas as convocações, as mesmas poderão ser oferecidas para
os candidatos que perderam a vaga em chamadas anteriores.

11. Do Prazo de Validade:
Os resultados do Processo Seletivo Mude o seu Mundo 2021.2, dos cursos
ofertados neste Edital serão válidos para o 2º Semestre Letivo de 2021, qualquer
que seja a modalidade de classificação.
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11. Ao inscrever-se, o candidato firma o compromisso de acatar as
normas do processo Seletivo e do Regimento Geral da Faculdade IDE.
12. Os casos omissos serão resolvidos junto à Comissão do Processo
Seletivo.

Comissão de Vestibular
Victor Hugo
Nathalia Melo
Fernando Fernandes

