EDITAL, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2017
PROCESSO SELETIVO - 1° SEMESTRE DE 2018
DO TOCANTINS

A Diretora Geral da Faculdade Retama do Tocantins, credenciada pela Portaria MEC n° 538/2017 publicada
no DOU de 18/04/2017, com sede na Quadra 401 Sul, Avenida Teotônio Segurado, S-N, Cj. 01, Lt. 02, Plano
Diretor Sul, CEP 77015-550, no Município de Palmas do Estado do Tocantins, mantida pela Adhara
Educacional - Consultora de Educação e Participações Ltda., com base no Parágrafo 3° do Art. 32 da Portaria
Normativa MEC N° 40, de 12 de dezembro de 2007, faz saber que estão abertas as inscrições para seu
PROCESSO SELETIVO DE ADMISSÃO PRIMEIRO SEMESTRE/2018, para o Curso de Engenharia Civil,
autorizado pela Portaria MEC N° 444/2017 publicada no DOU de 22/05/2017.
1. CURSOS E VAGAS PRETENDIDAS
A Faculdade Retama do Tocantins oferece para o 1º SEMESTRE DE 2018 os seguintes cursos e vagas:
CURSO

HABILITAÇÃO

TURNO

VAGAS

DURAÇÃO DO
CURSO

TEMPO MÁXIMO DE
INTEGRALIZAÇÃO

Engenharia Civil

Bacharel

Vespertino e
Noturno

100

5 anos
(10 semestres)

8 anos
(16 semestres)

Turnos de funcionamento: vespertino - 14h às 18h30 e Noturno - 18h40 às 22h10.
2. INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO
2.1 Período de inscrição: o período de inscrição será de 24/10/2017 a 28/02/2018.
2.2 Realização da inscrição: todos os candidatos, independentemente da forma de seleção, devem se
inscrever no Processo Seletivo 2018/1 no site www.retama.edu.br, ou presencialmente na Faculdade Retama
do Tocantins, situada na Quadra 401 Sul, Av. Teotônio Segurado, Cj. 01, Lt 02, Plano Diretor Sul, de segunda
a sexta-feira das 08h às 12h de 13h às 18h e aos sábados das 08h às 12h30 e cumprir os seguintes
procedimentos: a) preencher a ficha de inscrição informando corretamente: nome completo (sem
abreviaturas), telefone, e-mail de contato, Cadastro Pessoa Física (CPF), endereço completo com o CEP. b)
optar por umas das formas de seleção: Nota obtida no ENEM, vestibular ou processo seletivo continuado. c)
não poderá se inscrever o candidato que não possui Histórico Escolar e Certificado de Conclusão de Ensino
Médio ou equivalente.
2.3 Forma de pagamento: não será realizada cobrança de taxa para inscrição no Processo Seletivo 2018/1.
Observações: as informações prestadas pelo candidato no ato de inscrição são de sua inteira
responsabilidade. Informações erradas ou não comprováveis anulam sua inscrição e posterior matrícula.
3. FORMAS DE INGRESSO/ SELEÇÃO
3.1 A Faculdade Retama do Tocantins realiza seu Vestibular/ Processo Seletivo para ingresso no Ensino
Superior por meio das seguintes formas: a) nota obtida no ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio (em um
dos anos: 2015, 2016 ou 2017) b) através do Vestibular da Faculdade Retama do Tocantins c) Processo
Seletivo Continuado.
3.2 Somente estará apto a ingressar no curso de graduação da Faculdade Retama do Tocantins, o candidato
que apresentar COMPROVANTE DE CONCLUSÃO do Ensino Médio ou equivalente, de acordo com a
legislação vigente.
3.3 Vestibular/ Processo Seletivo Continuado
PROCESSO SELETIVO
AGENDADO

PROVAS

DATA

A partir de 24/11/2017

Matemática e Redação

Marcada

4. SELEÇÃO POR MEIO DA NOTA DO ENEM
4.1 A seleção por meio da nota obtida no ENEM (em um dos anos: 2015, 2016 ou 2017) considera o
desempenho obtido pelo candidato no Exame Nacional do Ensino Médio no ano de sua participação e o
desempenho de sua Redação. Portanto, o candidato que se submeteu ao ENEM poderá optar por concorrer
a uma vaga no Processo Seletivo 2018/1 da Faculdade Retama do Tocantins por meio da nota obtida neste
exame. O candidato deverá realizar a inscrição presencialmente na Faculdade Retama do Tocantins e
deverá ainda seguir os seguintes procedimentos: a) preencher o Requerimento apresentado de seleção por
meio da nota do ENEM b) anexar cópia do Boletim de Resultado do ENEM.
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4.2 Ao optar pelo ingresso por meio de Nota obtido no ENEM, o candidato automaticamente descarta o
ingresso por meio do Vestibular da Faculdade Retama do Tocantins.
5. DA PROVA AGENDADA
5.1 As provas do Vestibular ou Processo Seletivo Continuado abordarão conhecimentos compatíveis com o
nível de complexidade do Ensino Médio e uma prova de Redação. A prova terá caráter eliminatório e
classificatório.
DISCIPLINAS

TIPO DE PROVA

PROCESSO SETELIVO
AGENDADO
Matemática e Redação*

Múltipla escolha
e Discursiva

DATA

Marcado pelo
aluno

HORÁRIO

LOCAL
FACULDADE
RETAMA DO
TOCANTINS

Marcado pelo aluno

Q 401 Sul, Av. Teotônio
Segurado, S-N, Cj. 01,
Lt. 02, Plano Diretor Sul,
Palmas/TO

5.2 Prova de Conhecimentos
5.2.1 A prova de conhecimentos será constituída de 10 questões objetivas, no formato de múltipla escolha,
sobre os conteúdos do Ensino Médio e agrupados em áreas de conhecimento, conforme quadro a seguir:
PROVAS

N° DE QUESTÕES

Matemática*

10 questões de múltipla escolha

Redação*

Discursiva

5.2.2 O candidato deverá marcar na folha de respostas, para cada questão, somente uma das opções
(alternativas) de respostas, sendo atribuída nota zero à questão com mais de uma opção marcada, sem opção
marcada ou, ainda, com emenda ou rasura, ainda que legível.
5.2.3 Os eventuais prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na Folha de Respostas serão de
inteira responsabilidade do candidato.
6. DA PROVA DE REDAÇÃO
6.1 A Prova de Redação em Língua Portuguesa é de caráter eliminatório e classificatório, e deverá ser feita
à mão, com letra legível, sendo feito um rascunho e, obrigatoriamente, passando a limpo com caneta
esferográfica de tinta azul ou preta. Caso opte por fazer sua redação em letra de forma, o candidato deverá
distinguir claramente as letras maiúsculas das minúsculas.
6.2 A prova de Redação será avaliada com base em uma escala de 0,00 (zero) a 10,00 (dez) pontos.
6.3 A prova de Redação, escrita em tipo de texto dissertativo-argumentativo, será idêntica para todos os
candidatos.
6.4 A nota de corte para a redação é de 5,00 pontos. O candidato que obtiver, na redação, nota inferior à nota
de corte, será automaticamente eliminado do processo.
6.5 Na prova de Redação, o candidato deverá expressar-se com clareza, demonstrando correção e fluência
na escrita. Deverá utilizar a variedade formal da Língua Portuguesa, evitando uso de registro coloquial e
vulgar.
* Conteúdo da prova anexo.
7. DOS PROCEDIMENTOS DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS
7.1 O candidato deverá comparecer ao local (item 5.1) determinado para realização das provas no mínimo
uma hora e no máximo dez minutos antes do horário fixado para o início da prova.
7.2 Para entrar na sala em que realizará a prova, o candidato deverá apresentar seu Documento de Identidade
(original) e o comprovante de inscrição.
7.3 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das prova, documento de
identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o
registro da ocorrência em órgão policial.
7.4 O candidato deverá permanecer no local de realização das provas por no mínimo 2 (duas) horas.

2

EDITAL DE 24 DE OUTUBRO DE 2017
PROCESSO SELETIVO - 1° SEMESTRE DE 2018
DO TOCANTINS

7.5 Durante a realização das provas, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre
os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, apostilas, réguas, calculadoras, aparelhos eletrônicos ou
qualquer material semelhante.
7.6 Para realização da prova, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
8. RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO
8.1 O resultado será divulgado ao candidato por meio de comunicação remetida ao seu endereço eletrônico
(e-mail), mediante contato telefônico, de acordo com as informações prestadas no ato da inscrição ou pelo
site www.retama.edu.br, três dias após sua realização.
9. MATRÍCULA E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
9.1 Os candidatos aprovados deverão realizar a matrícula do dia 26/11/2017 ao 28/02/2018, das 8h às 12h
de 13h às 18h de segunda a sexta-feira. Aos sábados das 8h às 12h.
9.2 A documentação exigida para a efetivação da Matrícula para os candidatos aprovados é a seguinte:
pagamento da 1° parcela da semestralidade, 02 (duas) fotos 3x4 recentes; 02 (duas) cópias do Histórico do
Ensino Médio ou equivalente; 02 (duas) cópias do Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente;
02 (duas) cópias do registro de nascimento ou casamento, ou de desquite ou divórcio; 02 (duas) cópias do
RG (Cédula de Identidade); 02 (duas) cópias do Certificado de Reservista; 02 (duas) cópias do Título de
Eleitor; 02 (duas) cópias do CPF; 01 (uma) cópia de comprovante de residência (apresentar original).
9.3 No caso de Ensino Médio obtido no exterior, o interessado deverá apresentar de equivalência de Estudos
do Ensino Médio, declarada em data anterior à inscrição no citado Edital, mediante decisão do Conselho
Estadual de Educação.
9.4 Os alunos que estarão concluindo o Ensino Médio ou equivalente até dezembro de 2017, poderão
participar do Processo Seletivo, quando da conclusão do Ensino Médio para então, efetuar a matrícula, com
a apresentação do Certificado de Conclusão até dia 28/02/2018. Caso contrário, o processo seletivo ficará
cancelado. Para os que são concluintes do Curso Técnico, deverão apresentar Histórico Escolar contendo o
número de horas de Estágio e Diploma, ambos em 02(duas) vias.
9.5 Tabela de preço e bolsas:
Mensalidade para 2018

Desconto de Pontualidade
(20%)*

Bolsa para os 20
primeiros colocados no
Vestibular (15%)*

Cota de bolsas para os
20 primeiros alunos da
Rede Pública (20%)*

R$ 1.225,00

R$ 980,00

R$ 833,00

R$ 794,00

*Bolsas não cumulativas e referente ao ano letivo de 2018.
10. INÍCIO DAS AULAS
10.1 As aulas iniciarão no dia 12 de março de 2018 e serão ministradas no seguinte endereço: Quadra 401
Sul, Avenida Teotônio Segurado, S-N, Cj. 01, Lt. 02, Plano Diretor Sul, CEP 77015-550, no município de
Palmas do Estado do Tocantins.
11. DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1 O presente Edital de Processo Seletivo e seus resultados são válidos apenas para o ano letivo de 2018.
11.2 Havendo vagas remanescentes, a instituição poderá realizar novo processo seletivo.
11.3 A Faculdade se reserva ao direito de não abrir turmas caso não sejam preenchidos números mínimos
de suas vagas.
11.4 Os casos omissos relativos ao Processo Seletivo 1/2018 serão resolvidos pela Coordenação do
Processo Seletivo.
11.5 O presente Edital entrará em vigor na data de sua publicação.
Palmas - TO, 24 de novembro de 2017.
DRA. MARGARIDA CECÍLIA CORRÊA NOGUEIRA ROCHA
Diretora Geral
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ANEXO
Conteúdo das provas do Vestibular e Processo Seletivo Continuado (Agendado) para o Processo Seletivo
Continuado do 1° Semestre de 2018 da Faculdade Retama do Tocantins.
Prova – Matemática (conteúdo programático):
- conjuntos;
- razões e proporções;
-redações, funções, equações e inequações;
-progressões;
-análise combinatória;
-matrizes, determinantes e sistemas lineares;
-geometria plana;
-geometria espacial;
-geometria analítica.
Prova – Redação:
-prova dissertativa-argumentativa de tema da atualidade.
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