FACULDADE DE SÃO MARCOS
Credenciada pelo MEC (Portaria 1371de 23/11/2012)

MANUAL DO CANDIDATO
PROCESSO SELETIVO DE VERÃO 2020

Este manual tem como objetivo orientar os
candidatos

do

vestibular

nas

normas

e

procedimentos que definem o processo seletivo
da Faculdade de São Marcos.
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Coordenador da Comissão de Vestibular
Gisele Rizzon – Diretora da Faculdade de São Marcos
Vera Maria de Barba – Coordenador de Ensino da Faculdade de São Marcos
Chaiane Suliani Erves – Auxiliar Administrativo

MISSÃO INSTITUCIONAL
Promover educação superior de qualidade e com compromisso social, através
da formação de indivíduos e da construção de conhecimento humanístico, científico
e tecnológico, proporcionando transformações na sociedade.

VISÃO
Ser referência como instituição de ensino superior reconhecida pelo ensino
qualificado, estímulo ao desenvolvimento cultural, científico e tecnológico, pela
promoção do desenvolvimento sustentável e por sua atuação na sociedade.

PRINCÍPIOS FILOSÓFICOS
A FACSM define os princípios norteadores de sua prática e filosofia de
trabalho, como Instituição de Ensino Superior, através de três linhas:
- Conhecimento como conceito de inovação, mudança e transformação.
- O Ser humano como agente de sua história, tendo como relevância a valorização
da cidadania.
- A busca do conhecimento profissional e emancipatório, pautado na ética,
responsabilidade social e solidariedade.
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1 APRESENTAÇÃO
A Faculdade de São Marcos é uma instituição que tem como propósito auxiliar no
processo de desenvolvimento e transformação da comunidade na qual está inserida
e procura firmar-se e afirmar através da educação, buscando substancial produção
de conhecimentos. Pois, somente o conhecimento, reflexão e crítica possibilitam a
integração das dimensões individual e coletiva, gerando competência e criatividade
e, portanto, desenvolvimento humano.
Este manual é um instrumento para você candidato, que realiza o processo de
ingresso no Ensino Superior com tranqüilidade e inicie sua trajetória acadêmica na
Faculdade de São Marcos com satisfação e êxito.

1.1 Histórico
A Faculdade de São Marcos tem sede e foro na cidade de São Marcos - RS, a cerca
de 160 km da capital gaúcha, Porto Alegre, situando-se na região superior do
nordeste do estado. Abrange além de São Marcos, os municípios de Campestre da
Serra, Caxias do Sul, Flores da Cunha, Antonio Prado e Vacaria, todos do Rio
Grande do Sul. A região faz parte da Associação dos Municípios da Encosta
Superior do Nordeste (AMESNE) com 42 municípios, incluído Caxias do Sul.
O projeto de criação da instituição nasceu com o intuito de proporcionar a
comunidade

são-marquense

e

regional

a

busca

e

aperfeiçoamento

do

conhecimento. A Faculdade de São Marcos marca uma nova era no processo
educacional do município de São Marcos e região.
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2 CURSOS
2.1 Bacharelado em Administração
Objetivo do Curso:
O objetivo do curso é formar gestores generalistas, polivalentes e com sólida
formação humanística, para compreender e lidar com os desafios relacionados ao
atual contexto de transformações pelos quais a sociedade e as organizações vêm
passando. Pretende-se dotar estes profissionais de conhecimentos, habilidades e
atitudes, que oportunizem aos mesmos uma melhor compreensão das questões
organizacionais a nível técnico, científico e humano de modo que sejam capazes de
contribuir responsavelmente para o desenvolvimento econômico e social da região.

Perfil do egresso:
O administrador precisa estar em sintonia com as necessidades do mundo moderno.
Este profissional deve estar preparado não somente para reagir em conformidade
com o ambiente, mas também para transformá-lo. Diante deste contexto, o perfil
profissional desejado pelo curso de Administração da Faculdade São Marcos deve
agregar características como:
- Visão generalista para conhecer a empresa como um todo, percebendo
igualmente as suas relações com o ambiente externo;
- Liderança, com uma postura de boa comunicação com todos os níveis
hierárquicos, agindo como um catalisador de diferenças;
- Espírito empreendedor para construir uma nova realidade, seja ela dentro
de uma empresa ou mesmo na criação de um novo negócio;
- Iniciativa para a transformação da realidade local, regional e nacional, apto
para perceber as tendências globais, com o reconhecimento das potencialidades
locais;
- Comprometimento ético e social, internalizando valores de justiça dentro da
sua profissão.
- Formação técnica e científica sólida como forma de dar sustentação ao uso de
tecnologias de gestão.
Cidade: São Marcos
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Reconhecimento: Portaria nº 250, de 30 de junho de 2016
Turno: Noite
Duração: 04 anos
Créditos: 176 créditos - 3168 horas

2.2 Bacharelado em Ciências Contábeis
Objetivo do curso:
Busca uma formação integral contemplando tanto as esferas do ser quanto as
esferas do fazer. Assim, da união dessas filosofias, o curso pretende:
Formar bacharéis em Ciências Contábeis dotados de conhecimentos de
contabilidade geral e aplicada, capazes de assumir a responsabilidade dos serviços
contábeis das empresas privadas e públicas, organizando e dirigindo os respectivos
departamentos, executando e/ou supervisionando estes serviços, inclusive os
serviços afins à área contábil e por eles se responsabilizando.
Essas habilidades, aliadas as outras habilidades correlatas, formam um
profissional com perfil empreendedor, atendendo as potencialidades econômicas
regionais, propiciando, além de sua auto-realização, o desenvolvimento econômico
da sociedade no qual está inserido.

Perfil do Egresso:
O Curso de Ciências Contábeis da Faculdade de São Marcos, em consonância com
o seu projeto político pedagógico, buscará a formação de um profissional
competente e de qualidade, cujo perfil esteja relacionado com o ambiente em que irá
atuar.
O perfil do contador que se almeja, deve estar em sintonia com as
necessidades do mundo moderno, sabendo não apenas reagir em conformidade,
mas também transformá-lo. Diante deste contexto, o perfil desejado deve propiciar
uma visão generalista, com amplos conhecimentos em diferentes áreas da
contabilidade e de conhecimentos afins e correlatos, permitindo, assim, ao contador,
adaptar-se com maior facilidade àquela especialidade a que pretende dedicar-se.
Cidade: São Marcos
Reconhecimento: Portaria nº 246, de 30 de junho de 2016.
Turno: Noite
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Duração: 04 anos
Créditos: 176 créditos – 3168 horas aulas
3 INSCRIÇÔES
As inscrições poderão ser realizadas de 07 de outubro até dia 25 de novembro de
2019, por meio do site www.facsaomarcos.com.br ou nos seguintes locais: na
Secretaria da Instituição, sita à Rua Dr. Rosa, 550 – Centro – São Marcos/RS, das
13h30mim

às

22h

ou

com

agendamento

pelo

e-mail:

facsaomarcos@facsaomarcos.com.br ou pelo fone: (54) 3291 1710.
Estão aptos a inscrever-se e passar pelo processo seletivo os candidatos que
tiverem concluído o Ensino Médio, ou equivalente, em Instituição reconhecida pelo
MEC. Em caso de equivalência a mesma deve ser declarada pelo órgão competente
e comprovada no ato da matrícula.
Aplica-se também, este manual, ao de novos alunos oriundos de outras instituições
de Ensino pelo processo de transferência, ENEM e a portadores de diploma de
curso superior reconhecido nos termos da lei, condicionado à existência de vagas
disponíveis.

3.1 Taxa de Inscrição
A taxa de inscrição é de R$ 40,00, pagável em qualquer agência bancária até a data
de vencimento constante no boleto gerado.
As Inscrições realizadas via web podem ser confirmadas pelo candidato por meio do
site www.facsaomarcos.com.br.
Para inscrições efetuadas na secretaria da Faculdade de São Marcos, a quitação do
boleto confirma inscrição.

4 PROCESSO SELETIVO
O processo Seletivo para ingresso na Faculdade de São Marcos será por meio de
Prova de Vestibular.
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4.1 Prova de Vestibular
Composta por uma redação, obrigatoriamente em língua portuguesa. A prova
acontece no dia 26 de novembro de 2019, às 19h15min, na unidade Sede em São
Marcos. Não será permitida a entrada de candidatos no prédio após o horário
estabelecido para o início das provas
A duração da prova é de, no máximo 3 horas; e o candidato somente poderá deixar
o recinto depois de decorridos 30 minutos de seu início.
Os candidatos apresentar-se-ão para as provas com documento de identidade
original com foto, e caneta esferográfica com tinta azul ou preta. A não apresentação
da documentação impede o candidato de fazer a prova.
4.1.1 Portadores de deficiência
O candidato portador de deficiência, impedido de realizar a prova, deve informar no
ato da inscrição, as condições para realização de sua avaliação para que possam
ser providenciadas as devidas adequações.
4.1.2 Eliminação
Será eliminado o candidato que não comparecer à prova, usar ou tentar empregar
meios considerados fraudulentos na inscrição e/ou na realização das mesmas, ou
zerar a redação ou as questões objetivas.
4.2 Aprovação
Será considerado aprovado o candidato que obter a nota da redação igual ou
superior a seis, em uma escala de 0 (zero) a 10 (dez).
4.3 Resultado
O resultado do processo seletivo será fornecido no dia 27 de novembro de 2019 a
partir das 15 horas, por meio do site da FACSM (www.facsaomarcos.com.br) e/ou
em sua sede, em listagem dos aprovados por ordem alfabética.
4.4 Disposições finais
São de inteira responsabilidade do candidato prejuízos decorrentes de erro de
informações de seu endereço e contatos, e extravio de correspondência.
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Não serão permitidos o uso de calculadoras ou quaisquer outros materiais
eletrônicos durante a realização das provas.
Os casos não contemplados e situações não previstas neste Edital serão avaliados e
decididos pela Comissão do Processo Seletivo.

5 MATRICULA
As matrículas serão realizadas no dia 28 de novembro de 2019, das 15h às 22h.
Os documentos a serem apresentados (cópia e original) no ato da matrícula são:
- Uma foto 3x4 atual;
- Diploma e/ou certificado e/ou histórico de conclusão do Ensino Médio (2º
grau), original;
- Cédula de Identidade, original e cópia;
- CPF (Cadastro Nacional de Pessoa Física), original e cópia;
- Documentos comprobatório de quitação com as obrigações militares, para
os candidatos do sexo masculino, maiores de 18 anos, original e cópia;
- Título de eleitor, original e cópia;
- Comprovante de participação na última eleição ou justificativa de ausência
(cópia);
- Certidão de registro civil (nascimento, casamento ou similar), original e
cópia;
- Comprovante de residência (conta de água, conta de luz ou conta de
telefone).

São Marcos, 16 de setembro de 2019.

Gisele Rizzon
Diretora
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