FACULDADES INTEGRADAS DOS CAMPOS GERAIS - CESCAGE
2o Concurso Vestibular de 2018/1
–
Vestibular de Verão
Boletim Informativo No 20/2017-DAc – Excerto do Edital No 90/2017-DG
O Diretor Acadêmico das Faculdades Integradas dos Campos Gerais informa, a seguir, detalhes a respeito do seu 2o Concurso Vestibular de 2018/1.

1. INSCRIÇÕES: devem ser realizadas dentro de uma das formas a seguir apresentadas.
a) No dia 11/12/2017, no horário das 13h00min às 19h00min, e nos dia 12 e 14 de dezembro de 2017, no horário das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 19h00min,
poderá ser feita a inscrição, o pagamento da taxa de inscrição e a impressão da Ficha de Inscrição, no Setor de Protocolo da Unidade Mitaí das Faculdades Integradas dos
Campos Gerais, localizada na Rua Balduíno Taques, no 810, Centro, Ponta Grossa, Paraná.
b) Pela internet, do dia 29 de novembro de 2017 até as 13h00min do dia 11 de dezembro de 2017, com absoluta obediência das instruções indicadas no sistema especialmente
desenvolvido para uso on-line, por meio do site institucional http://www.cescage.edu.br
2. DATA E HORÁRIO DA REALIZAÇÃO DA PROVA: a prova será realizada no dia 17 de dezembro de 2017, com entrada dos candidatos permitida das 14h00min às 14h30min .
3. PROCEDIMENTO PARA REALIZAR A INSCRIÇÃO: o preenchimento dos dados solicitados no sistema desenvolvido para utilização on-line pela internet, que propiciará a
impressão, em folha de papel A4, do boleto bancário destinado ao pagamento da taxa de inscrição.
4. PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO: o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), deverá ser feito em qualquer agência bancária ou em outro
local integrado ao sistema de cobrança por aviso de compensação, com data de vencimento constante no boleto. Destaque-se que havendo interesse do candidato em pagar a
taxa de inscrição no sistema bancário, no último dia permitido, o boleto bancário deverá ser emitido no dia 11 de dezembro de 2017 e que então terá como data de vencimento o
dia 14 de dezembro de 2017.
Após a realização da matrícula dos aprovados haverá a compensação do valor pago, pela entrega do "kit calouro CESCAGE".
5. IMPRESSÃO E MONTAGEM DA FICHA DE INSCRIÇÃO: no dia seguinte ao do pagamento da taxa de inscrição no sistema bancário o candidato deve retornar ao sistema de
inscrições para imprimir a sua "Ficha de Inscrição", em folha de papel A4, onde deverão ser coladas (não deverá ser usada cola em bastão), nos locais indicados, uma foto recente e de
conformidade com a aparência atual do candidato, no tamanho 3X4, e a cópia (que não precisa ser autenticada em cartório) de um recente documento oficial de identidade, que deverá
permitir a identificação do candidato por meio da assinatura e da fotografia; razão pela qual não terão validade para o Concurso Vestibular do CESCAGE os documentos de identidade em
que, no lugar da assinatura do portador, conste a expressão NÃO ALFABETIZADO. Não deverá ser usada cópia do documento feita pelo sistema fac-simile.
6. CIDADES DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS: conforme indicado pelo candidato na ocasião da inscrição, as provas poderão ser realizadas nas seguintes cidades: Carambeí,
Castro, Imbituva, Irati, Palmeira, Ponta Grossa, Telêmaco Borba e Tibagi.
7. DIVULGAÇÃO DOS LOCAIS DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS: até o dia 15 de dezembro de 2017 a CCV disponibilizará pelo site http://www.cescage.edu.br a informação
dos locais estabelecidos para a realização das provas do concurso vestibular, bem como a confirmação individualizada da inscrição.
8. CURSOS OFERTADOS NO 2o CONCURSO VESTIBULAR DE 2018/1:

TURNO

VAGAS

LOCAL DE FUNCIONAMENTO
DO CURSO *1

Agronomia
Agronomia *3
Direito
Direito *4
Enfermagem
Enfermagem *4
Fisioterapia
Fisioterapia *4
Medicina Veterinária
Medicina Veterinária *3
Odontologia
Odontologia *5

Integral
Noturno
Matutino
Noturno
Matutino
Noturno
Matutino
Noturno
Integral
Noturno
Integral
Noturno

13
10
13
14
13
10
13
13
10
12
11
11

Mitaí/Olarias/Fazenda-Escola
Mitaí/Olarias/Fazenda-Escola
Mitaí
Mitaí
Olarias
Olarias
Olarias
Olarias
Mitaí/Olarias/Fazenda-Escola
Mitaí/Olarias/Fazenda-Escola
Olarias
Olarias

Psicologia *6

Noturno

17

Mitaí/Olarias

CURSO

*

1

*

2

*3
*4
*5
*6

ATO AUTORIZATIVO
SEMESTRES
VALOR DA
DE
DATA DO
MENSALIDADE
DURAÇÃO
PORTARIA MEC
DIÁRIO
(R$) *2
DO CURSO
OFICIAL
Renov. Reconhec. 822/2014 02/01/2015
10
1.298,00
Renov. Reconhec. 822/2014 02/01/2015
10
1.298,00
Renov. Reconhec. 543/2016 20/10/2016
10
738,00
Renov. Reconhec. 543/2016 20/10/2016
10
858,00
Renov. Reconhec. 822/2014 02/01/2015
10
998,00
Renov. Reconhec. 822/2014 02/01/2015
10
998,00
Renov. Reconhec. 822/2014 02/01/2015
10
1.198,00
Renov. Reconhec. 822/2014 02/01/2015
10
1.198,00
Renov. Reconhec. 822/2014 02/01/2015
10
2.138,00
Renov. Reconhec. 822/2014 02/01/2015
10
2.138,00
Renov. Reconhec. 175/2014 20/03/2014
10
2.298,00
Renov. Reconhec. 175/2014 20/03/2014
10
2.298,00
Autorização 463/2016

12/09/2016

10

1.098,00

A bem das melhorias institucionais, em decorrência da ampla expansão dos espaços físicos próprios do CESCAGE, poderão ocorrer alterações nos locais de funcionamento dos
seus cursos nas suas diferentes Unidades.
Os valores indicados correspondem a cada uma das 6 mensalidades do período letivo 2018/1; sendo que a primeira deve ser paga no ato da matrícula e as demais com
vencimento no dia 03 dos meses de fevereiro a junho de 2018, dos quais já está deduzido o valor correspondente ao "Bônus do Ingressante em 2018", exclusivo para pagamento
até o dia do seu vencimento. Fica informado que as ditas mensalidades ficam mantidas para o ano de 2018, e após apenas sofrerão a correção anual, conforme determinado pela
legislação federal.
Para comportar a carga horária semanal os cursos noturnos de Agronomia e de Medicina Veterinária terão aulas na Fazenda-Escola no turno diurno dos sábados.
A bem da qualidade dos cursos noturnos de Direito, de Enfermagem e de Fisioterapia, parte das suas disciplinas práticas e de Estágio deverão ser frequentadas no turno diurno.
Para comportar a carga horária semanal o curso de Odontologia – Noturno terá aulas no turno diurno dos sábados.
a) O Curso de Bacharelado em Psicologia poderá oferecer a opção para o apostilamento da formação complementar de Professor em Psicologia.
b) Para comportar a carga horária semanal o Curso de Psicologia – Noturno poderá ter aulas no turno diurno dos sábados.
c) A bem da qualidade do Curso de Psicologia – Noturno, parte das suas disciplinas práticas e de Estágio deverão ser frequentadas no turno diurno.

8.1. Os cursos de bacharelado das Faculdades Integradas dos Campos Gerais são ofertados no regime de ensino seriado semestral.
8.2. Como auxílio para o pagamento das mensalidades o CESCAGE é participante do Programa Universidade para Todos (PROUNI), do Programa de Estímulo à
Reestruturação e ao Fortalecimento das Instituições de Ensino Superior (PROIES), do Financiamento do Estudante do Ensino Superior (FIES); para os quais o interessado
deverá solicitar participação no programa pretendido, quando da disponibilização pelo MEC (Ministério da Educação), e ainda, do Sistema Privado FUNDACRED.
8.3. O acadêmico ingressado em 2018/1, que atender o disposto em regulamentação própria, poderá ser beneficiado com o recém-aprovado programa institucional do
parcelamento de 30% a 70% do valor das suas mensalidades vincendas (maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone 0800-643-4335 e, oportunamente, pelo site
http://www.cescage.edu.br).
8.4. O acadêmico ingressado em 2018/1 que comprovar residência fora do Município de Ponta Grossa, obrigado ao deslocamento diário para frequentar as aulas no CESCAGE,
atendido o disposto em regulamentação própria, poderá ser beneficiado com desconto de 10% sobre o valor acima estabelecido para a mensalidade.
8.5. Às Faculdades Integradas dos Campos Gerais se reserva o direito de não abrir turmas caso o número de aprovados no turno do curso não atinja o limite mínimo para a sua
constituição. Neste caso, o candidato aprovado terá a opção de matricular-se em outro turno do curso, se houver, ou em outro curso, caso haja disponibilidade de vaga, ou
para o mesmo curso, no semestre letivo 2018/2.
9. INGRESSO NO LOCAL DE PROVA: por questão de segurança a regulamentação do concurso vestibular das Faculdades Integradas dos Campos Gerais determinam que
somente seja permitido o ingresso ao local de provas do candidato que apresentar:
a) a sua ficha de inscrição, montada conforme o item 5 acima; que ficará retida por ocasião da identificação pública dos candidatos na sala de prova, para uso posterior da CCV;
b) o seu documento oficial de identidade original – não serão aceitas fotocópias, mesmo que autenticadas;
10. CARACTERÍSTICAS DA PROVA
Com exceção da redação, para a qual poderá ser indicado o tipo de composição (dissertação, narração ou descrição), os demais conteúdos serão avaliados mediante questões
de múltipla escolha, contendo 5 (cinco) alternativas, indicadas com as letras “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, das quais apenas uma delas deve ser assinalada como correta.
11. PROCESSO CLASSIFICATÓRIO
O processo classificatório será realizado em separado para cada curso e turno, de conformidade com o estabelecido no item 4 do Manual do Candidato.
As matrículas dos candidatos aprovados, convocados em primeira chamada, serão feitas no período de 20 a 22 de dezembro de 2017, conforme as orientações do boletim
informativo que será distribuído aos candidatos na saída dos locais de provas.
12. MAIORES INFORMAÇÕES poderão ser obtidas pelo telefone 0800-643-4335 e/ou (42) 99106-9073 (das 08h30min às 11h30min e das 14h30min às 17h30min), no período
de 29/11/2017 a 15/12/2017 e, posteriormente, de acordo com o estabelecido no Edital de inscrição do concurso vestibular, ou, ainda, pela Internet
http://www.cescage.edu.br
Ponta Grossa, 28 de novembro de 2017.
ANTONIO CARLOS SCHAFRANSKI
DIRETOR ACADÊMICO

