A Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a Faculdade de Biblioteconomia e Ciência da Informação e a Faculdade de
Administração, mantidas pela FESPSP (Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo), tornam público a abertura
das inscrições para o Processo Seletivo 2019 para ingresso no ano letivo de 2019.

1.

Inscrições
1.1 As inscrições para o Processo Seletivo 2019 podem ser feitas no período de 10 de outubro de 2018 a 25 de fevereiro
de 2019 pelo site (www.fespsp.org.br) ou presencialmente de segunda à sexta-feira, das 9h às 21h, e aos sábados,
das 9h às 13h.
1.2 O valor da taxa de inscrição será de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), podendo ser pago por cartão de débito, crédito
ou boleto bancário. Será considerado inscrito o candidato que tiver efetuado o pagamento.
1.3 Não há cobrança de taxas para os candidatos que ingressarem por aproveitamento da nota do ENEM.

2.

Necessidades Especiais
2.1 Candidato portador de necessidades especiais, que necessita de condições diferenciadas para participar do
Processo Seletivo, deverá informar sua necessidade à Instituição, no ato da inscrição. Dependendo do tipo e do
grau da deficiência, agendaremos um horário especial para realização da prova.
2.2 O candidato que utiliza o Nome Social deverá informá-lo no ato da inscrição.

3.

Número de Vagas e Períodos
3.1 Curso de Sociologia e Política: 220 (duzentas e vinte) vagas, sendo 100 (cem) para o período matutino e 120 (cento
e vinte) para o período noturno.
3.2 Curso de Biblioteconomia: 200 (duzentas) vagas, sendo 100 (cem) para o período matutino e 100 (cem) para o
período noturno.
3.3 Curso de Administração: 100 (cem) vagas, sendo 50 (cinquenta) para o período matutino e 50 (cinquenta) para o
período noturno.

4.

Realização do Processo Seletivo 2019 das faculdades mantidas pela FESPSP
4.1

Prova Tradicional
Ocorrerá nos dias 9 de dezembro de 2018 e 20 de janeiro de 2019
Início da prova: 14 horas
Duração Máxima: 2h30 (duas horas e trinta minutos)

4.2 Prova Agendada
Ocorrerá a partir de 24 de outubro de 2018
Dias e Horários: quartas às 19h e sábados às 10h.
Duração Máxima: 2h30 (duas horas e trinta minutos)
4.3

Ingresso por ENEM

O candidato que optar pela utilização da nota obtida no ENEM (a partir de 2012), acima de 400 pontos e sem ter
zerado em nenhuma das áreas, estará automaticamente aprovado no Processo Seletivo. Após a inscrição, ele / ela
deverá comparecer na Secretaria Acadêmica da FESPSP para realizar a matrícula, trazendo, além dos documentos
necessários, o comprovante do ENEM.
5.

Conteúdo da prova

O Processo Seletivo é composto por uma prova de múltipla escolha (formada por 20 questões com valor de 2,5 pontos por
questão, totalizando 50 pontos) e pela Redação (composta por dois temas dentre os quais o candidato deverá escolher um,
com valor total de 50 pontos), totalizando assim, 100 pontos.
Tipo de
Prova
Múltipla
Escolha
Múltipla
Escolha
Múltipla
Escolha

Conteúdo
Literatura Luso-Brasileira com
destaque para produções do século
XIX e XX, compreensão de texto e
compreensão de estruturas gramaticais
História do Brasil Colônia,
Independência, Império, República, Era
Vargas e industrialização.
Acontecimentos nacionais e mundiais
que demonstrem a atualização do
candidato com relação aos temas dos
últimos dois anos

Discursiva

Nº de questões

Área do Conhecimento

Valor

10

Literatura Brasileira e
Língua Portuguesa

5

História do Brasil

12,5
pontos

5

Atualidade e
Conhecimentos Gerais

12,5
pontos

2 temas
(a escolher)

Redação

25 pontos

50 pontos

6. Pontuação final
6.1 A pontuação final será obtida pela soma simples dos pontos em quaisquer das modalidades de prova
6.2 O aluno que obtiver zero na prova de redação estará eliminado, conforme o disposto no parágrafo 1º, do Artigo 2,
da Portaria nº 391, de 07 de fevereiro de 2002.

7.

Classificação
7.1 A classificação será em ordem decrescente, determinada a partir do total de pontos alcançados pelos candidatos
nas provas do Processo Seletivo 2019 das faculdades mantidas pela FESPSP, respeitando-se o limite de vagas.
7.2 Em caso de empate será efetuado o desempate de tal forma que permanecerá na posição mais significativa o
candidato que obtiver maior número de pontos na Redação.

8.

Divulgação dos Resultados e Matrículas
8.1 O resultado da Prova Agendada será divulgado em até 05 (cinco) dias úteis após a realização da mesma, através
de contato da instituição. No caso da prova Tradicional, com datas pré-estabelecidas (09 de dezembro de 2018 e 20
de janeiro de 2019), as relações dos candidatos classificados serão divulgadas nos dias 12 (doze) de dezembro de
2018 e 23 (vinte e três) de janeiro de 2019, pela internet, no site www.fespsp.org.br.
8.2 Para os candidatos aprovados na Prova Agendada, as matrículas deverão ocorrer na Secretaria Acadêmica das
faculdades mantidas pela FESPSP, em até 05 dias após a divulgação dos resultados. No caso da prova Tradicional,

as matrículas serão realizadas a partir do dia 10 de dezembro de 2018 para as provas realizadas no dia 09 de
dezembro e a partir do dia 23 de janeiro para as provas realizadas no dia 20 de janeiro de 2019.
8.3 Se não forem preenchidas todas as vagas oferecidas, as faculdades mantidas pela FESPSP, a seu critério, poderão
realizar novo Processo Seletivo.
8.4 Não haverá, em hipótese alguma, revisão de provas ou recontagem de pontos.
8.5 A equivalência de estudos por alunos que cursaram o Ensino Médio no exterior deverá ser reconhecida pela
Secretaria de Educação de sua região, antes da inscrição do candidato nas provas do Processo Seletivo 2019.

9.

Para realização da prova
9.1 O candidato deverá comparecer munido de Cédula de Identidade original, ou documento equivalente, com fotografia.

10. Para realização da matrícula
10.1 Para matrícula nos Cursos de Sociologia e Política, Biblioteconomia e Ciência da Informação e Administração, serão
exigidas:
1 (uma) cópia do Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente;
1 (uma) cópia do comprovante de residência;
1 (uma) cópia do Histórico Escolar do Ensino Médio ou equivalente;
1 (uma) cópia da Cédula de Identidade;
1 (uma) cópia do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do requerente da matrícula ou de seu responsável;
1 (uma) cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
2 (duas) fotos recentes, em formato 3x4
Os candidatos que optarem por utilizar a nota do ENEM deverão apresentar o comprovante original com a
nota do exame.

11. Disposições Gerais
11.1 Prazo de validade: o Processo Seletivo FESPSP 2019 terá validade da data de publicação deste edital até o dia 02
de setembro de 2019.
11.2 A FESPSP reserva-se ao direito de: só iniciar novas turmas nos cursos quando atingidos os critérios estabelecidos
pela Instituição; de não realizar o Processo Seletivo 2019 das faculdades mantidas pela FESPSP na data prevista
neste edital, por motivo de força maior; de juntar turmas que estejam cursando a mesma série, independente do
período, para compor uma única sala, conforme a legislação do Ministério da Educação; de juntar turmas em aulas
de laboratório; de realizar uma segunda prova caso remanesçam vagas para ingresso no mesmo período.

São Paulo, 02/10/2018.

__________________________________________
Profa. Dra. Carla Regina Mota Alonso Diéguez
Diretora da Escola de Sociologia e Política de São Paulo

_________________________________
Profa. Dra. Valéria Martin Valls
Diretora da Faculdade de Biblioteconomia e
Ciência da Informação

__________________________________
Prof. Dr. Douglas Murilo Siqueira
Diretor da Faculdade de Administração

