
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DO CANDIDATO 
                                                                                Dezembro 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Prezado(a) Vestibulando(a), 

 

 

 

Idealizada, planejada e construída dentro de um projeto pedagógico e estrutural para ser a 

melhor faculdade de tecnologia do País, na FIAP você encontra o ambiente ideal para 

ampliar seus conhecimentos e desenvolver suas competências nas áreas de TI e Gestão. 

 

Aqui, o aluno tem o melhor conteúdo acadêmico, um ambiente altamente criativo, atualiza-

se com as mais inovadoras tecnologias, além de conhecer as recentes demandas das 

empresas. 

 

É a experiência de aprender com excelentes professores, estando desde já antenado ao que 

existe de mais novo na sua área. 

 

Faça parte da elite da tecnologia. 

 

 

 

Wagner Sanchez 

Diretor Acadêmico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Calendário do Vestibular 2012 FIAP 

 

Período de Inscrições: 

12/12/2011 a 26/01/2012 

As inscrições deverão ser feitas via internet: www.fiap.com.br 

Realização da prova: 

Em 28/01/2012 

A prova será realizada na FIAP – Campus Aclimação II,  

localizado na Av. Lins de Vasconcelos, 1.222 – Aclimação – São Paulo – SP. 

Divulgação dos resultados: 

No dia 30/01/2012, a partir das 10h, na FIAP – Campus Aclimação II e pela internet 

www.fiap.com.br 

Matrícula: 

Os alunos aprovados poderão efetuar sua matrícula entre os dias 31/01 a 03/02/2012, 

na secretaria da FIAP – Campus Aclimação II. 

 

1. Cursos e Vagas 
 

 Administração com formação específica em Tecnologia da Informação 

Duração: 4 anos 

Período: noturno 

Vagas: 250 alunos  

 

 Engenharia da Computação 

Duração: 5 anos 

Período: matutino e noturno 

Vagas: 50 alunos no período matutino e 100 alunos no período noturno 

 

 Engenharia de Produção 2.0 

Duração: 5 anos 

Período: noturno 

Vagas: 100 alunos  

 

 Sistemas de Informação 

Duração: 4 anos 

Período: matutino e noturno 

Vagas: 100 alunos no período matutino e 200 alunos no período noturno 

 

 Superior de Tecnologia em Banco de Dados 

Duração: 2 anos 

Período: noturno 

Vagas: 100 alunos  

 

 Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

Duração: 2 anos 

Período: matutino e noturno 

Vagas: 100 alunos no período matutino e 200 alunos no período noturno 



 
 

 

 Superior de Tecnologia em Redes de Computadores 

Duração: 2 anos 

Período: matutino e noturno 

Vagas: 50 alunos no período matutino e 100 alunos no período noturno 

 

 Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet 

Duração: 2 anos 

Período: noturno 

Vagas: 100 alunos  

 

Todos os cursos são oferecidos no Campus Aclimação Unidade I e II. 

Importante: Os cursos de Bacharelado oferecidos no período matutino, poderão ter os 

terceiros, quartos e quintos anos ministrados no período noturno. Assim como os cursos 

de Tecnologia, que poderão ter o segundo ano ministrado no período noturno. 

 

2. Inscrição 
 

O candidato poderá efetuar sua inscrição somente pelo site www.fiap.com.br 

 

 No ato da inscrição o candidato fará a opção quanto ao curso desejado. 

 É obrigatória a inclusão do CPF do próprio candidato para a inscrição. 

 Informações sobre como tirar o CPF podem ser obtidas no sita da Receita Federal:  

www.receita.fazenda.gov.br 

 Após a finalização da ficha de inscrição, não serão permitidas alterações. 

 As informações prestadas na ficha de inscrição online são de responsabilidade    

exclusiva do candidato. 

 

 

Taxa de Inscrição 

 
R$ 75,00 (setenta e cinco reais) 

 

A taxa de inscrição somente será devolvida caso: 

 Haja alguma pendência financeira por parte do candidato junto à FIAP, o que levará 

ao cancelamento da inscrição. A inscrição será efetivada se comprovada a solução do 

débito junto ao Departamento Financeiro. 

 

 O oferecimento do curso seja suspenso, devido a um número insuficiente de inscritos.  

 

 

Formas de Pagamento 

 

 Boleto bancário 

 Cartão de crédito: American Express, MasterCard ou Visa 

 

http://www.fiap.com.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/


 
 

 

3. Local, Data e Horário da Prova 
 

 Local: FIAP – Campus Aclimação II,  

    Av. Lins de Vasconcelos, 1.222 – Aclimação – São Paulo – SP  

 

 Data: 28 de janeiro de 2012 

 

 Horário: das 10h às 13h 

 

 

 

4. Candidatos com Necessidades Especiais 
 

O candidato com necessidades especiais que precise de condições diferenciadas para a 

realização da prova deve entrar em  contato  com a  Coordenação  do  Vestibular,  por 

e-mail, até 17/01/2012, para que sejam tomadas as devidas providências: 

vestibular@fiap.com.br 

 

 

5. Realização da Prova 
 

O candidato deve chegar ao local da prova com, no mínimo, 20 (vinte) minutos de 

antecedência. O acesso às salas será liberado 45 (quarenta e cinco) minutos antes do 

início da prova.  

 

Não será permitida a entrada de candidatos após às 10h. Candidatos que, 

eventualmente, comparecerem após às 10h devem estar cientes de que estarão, 

automaticamente, desclassificados. 

 

Não será permitida a saída dos candidatos antes de completar 1 (uma) hora de prova. 

 

Para realizar a prova, o candidato deve apresentar os seguintes documentos: 

 Cédula de Identidade (RG) original, com foto recente 

 Duas canetas esferográficas (azuis), dois lápis e borracha. 

  

Não será permitido ao candidato o porte e/ou consulta de quaisquer materiais impressos 

ou eletrônicos, inclusive calculadora, protetor auricular, telefone celular, compasso ou 

transferidor, durante a prova.  

 

A prova terá 3 horas de duração. 

 

Durante a realização da prova, somente um candidato por vez poderá se ausentar da 

sala de prova. O tempo despendido nessas saídas não será compensado. 

 

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que possam sair juntos, 

assim que o último candidato entregar sua prova ao fiscal. 

  



 
 

6. Composição da Prova 
 

O candidato será submetido a uma prova constituída por uma dissertação, questões de 

interpretação de textos, raciocínio lógico e matemática. 

 

Número de questões e pesos: 

O candidato deverá elaborar uma dissertação sobre o tema proposto, valendo 10 (dez) 

pontos e resolver 20 (vinte) questões entre matemática, lógica e interpretação de textos, 

valendo 1 (um) ponto cada, totalizando assim, 30 pontos. 

 

 

7. Apuração dos resultados e classificação 
 

Critério de Aprovação: 

Serão considerados aprovados e classificados, em ordem decrescente, os candidatos que 

obtiverem aproveitamento mínimo de 50% na prova como um todo e que obtenham, 

também, aproveitamento mínimo de 50% na redação. 

 

Critérios de Desempate: 

No caso de empate no número de pontos, o desempate será feito pelos pontos obtidos na 

redação. No caso de permanecer o empate, a vaga será atribuída ao candidato de idade 

superior. 

 

Serão considerados excedentes aqueles que forem aprovados, mas não conseguirem 

vagas devido a sua classificação. 

 

 

8. Matrícula 
 

Lista de aprovados e convocação para matrícula 

A relação dos candidatos aprovados será divulgada a partir de 30/01/1012 às 10h na 

internet – www.fiap.com.br e na FIAP – Campus Aclimação II. 

 

E a matrícula deverá ser efetuada entre os dias 31/01 e 03/02/2012, na secretaria da 

FIAP – Campus Aclimação II, no horário das 9h às 21h. 

 

O preenchimento das vagas é sempre feito respeitando-se a ordem de classificação do 

Vestibular, com validade somente para o semestre a que se refere o Processo Seletivo. 

 

Documentos necessários para matrícula 

No prazo para a matrícula, o candidato convocado ou seu procurador legal (portador de 

procuração do candidato, com firma reconhecida) deverá comparecer a FIAP – Campus 

Aclimação II, munido de toda a documentação abaixo: 

 

 RG (uma cópia autenticada e uma simples). 

 Certidão de Nascimento ou Casamento (uma cópia autenticada e uma simples); 

 1 (uma) foto 3 x 4 (recente); 

 Histórico Escolar e certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente  (duas 

cópias autenticadas); 



 
 

 Comprovante de quitação com as obrigações militares (uma cópia autenticada e uma 

simples); 

 CPF (uma cópia simples); 

 Comprovante de residência (uma cópia simples); 

 Título Eleitoral (uma cópia simples); 

 Requerimento  de  matrícula  e  contrato  de  prestação  de  serviços  (fornecido pela 

Faculdade); 

 Para estrangeiros: Carteira Modelo 19 (uma fotocópia autenticada e uma simples). 

 

Candidatos menores de idade deverão ser acompanhados por seus pais, por seu tutor 

legal ou por pessoa maior de idade que apresente procuração legal apropriada, sujeita à 

confirmação. 

 

O pagamento da taxa de matrícula será feito no ato da efetivação da matrícula. 

  

Devolução da Taxa de Matrícula 

O número mínimo de alunos por turma é 30. Caso não haja o número suficiente de 

alunos matriculados, os aprovados serão comunicados pela faculdade e terão a devolução 

de 100% dos valores pagos. 

 

Em caso de cancelamento da matrícula por parte do aluno, a faculdade restituirá 80% do 

valor pago desde que o cancelamento seja efetuado em até 15 dias corridos, contados a 

partir da data da efetivação. 

 

Importante: A ausência de pedido formal de cancelamento de matrícula por parte do 

aluno, implica na continuidade de seu débito para com a FIAP, inclusive das parcelas 

vincendas 

 

 

9. Esclarecimentos adicionais 
 

 Não haverá, em hipótese alguma, revisão de prova. 

 

 A inscrição implica na aceitação pelo candidato das normas constantes neste manual. 

 

 Os casos omissos serão resolvidos, por analogia, pela comissão organizadora do 

Vestibular 2012 

 

 O prazo de validade deste manual é até 01/03/2012.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campus Aclimação 

Av. Lins de Vasconcelos, 1222 e 1264 - Aclimação - São Paulo - SP - CEP 01538-001 

Telefone 11 3385 8010 

www.fiap.com.br 


