FACULDADE OPET
Portaria de Recredenciamento nº 550 – de 17 de abril de 2017.

EDITAL Nº 05
22 DE AGOSTO DE 2017
PROCESSO SELETIVO DE VERÃO - 2018
A Faculdade Opet por sua Comissão de Processo Seletivo, instituída em caráter permanente pela
Portaria Nº 10/2014, torna pública as normas que regem o processo seletivo para ingresso nos
cursos de graduação no PRIMEIRO SEMESTRE de 2018, considerando o disposto na Lei Nº.
9394 de 20/12/1996 e legislação complementar da Portaria nº 40/2010.
Art. 1º - O Processo Seletivo para ingresso nos cursos superiores da Faculdade Opet no
PRIMEIRO SEMESTRE de 2018 acontecerá nas modalidades:
a) Processo Seletivo Tradicional – dias 21.10 / 25.11 e 20.01.2018 aos sábados, com início
às 14:00hs e término às 17:00hs, na Sede Rebouças, à Avenida Getúlio Vargas, 892 –
Rebouças – Curitiba.
b) Processo Seletivo Agendado - será realizado no período de 11 de Setembro de 2017 a
17 de março de 2018, na Sede Rebouças, à Avenida Getúlio Vargas, 892 – Rebouças –
Curitiba.
c) ENEM – o período para entregar o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio é do
dia 11 de outubro de 2017 a 11 de março de 2018 nas unidades – Rebouças ou Centro
Cívico.
§ 1º - As provas escritas versarão sobre conhecimentos do Ensino Médio ou equivalente.
Art. 2º - O Processo Seletivo destina-se a candidatos que concluíram ou que estejam cursando o
último ano do Ensino Médio ou equivalente com conclusão prevista até a data do registro
acadêmico (matrícula). Também serão admitidas inscrições e a participação de “treineiros” no
processo seletivo, sendo considerados como tal os estudantes que não obterão certificado de
conclusão do ensino médio até o término do ano de 2017.
Art. 3º - A Comissão de Processo Seletivo divulgará na Internet (www.opet.com.br), o Guia do
Candidato 2018/1, com informações complementares deste Edital, que sejam necessárias para
a orientação do candidato quanto a inscrições, provas e ingresso acadêmico.
Art. 4º - Os cursos de graduação na modalidade presencial e vagas para o primeiro semestre de
2018 na unidade Centro Cívico (Rua Nilo Peçanha, 1635) são os seguintes:
CURSOS PRESENCIAIS BACHARELADOS - Unidade Centro Cívico
Curso
Administração
CS - Publicidade e
Propaganda
CS - Jornalismo
Direito
Direito
Ciências Contábeis

Ato Autorizativo
Portaria de Renovação do Reconhecimento Nº 270 de
03.04.2017 - D.O.U de 04/04/2017
Portaria de Renovação do Reconhecimento Nº 270 de
03.04.2017 - D.O.U de 04/04/2017
Portaria de Renovação do Reconhecimento Nº 270 de
03.04.2017 - D.O.U de 04/04/2017
Portaria de Renovação do Reconhecimento Nº 270 de
03.04.2017 - D.O.U de 04/04/2017
Portaria de Renovação do Reconhecimento Nº 270 de
03.04.2017 - D.O.U de 04/04/2017
Portaria de Renovação do Reconhecimento Nº 270 de
03.04.2017 - D.O.U de 04/04/2017

Período

Duração

Vagas

Matutino
E Noturno
Matutino e
Noturno
Matutino e
Noturno
Matutino

4 anos

400 vagas

4 anos

100 vagas

4 anos

100 vagas

5 anos

100 vagas

Noturno

5 anos

140 vagas

Matutino e
Noturno

4 anos

200 vagas

Os Cursos de Tecnologia de Graduação na Modalidade Presencial e vagas para o primeiro
semestre de 2017, na unidade Rebouças (Avenida Getúlio Vargas, 902) são os seguintes:

CURSOS PRESENCIAIS TECNÓLOGOS - Unidade Rebouças
Curso
CTS em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas
CTS em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas
CTS em Estética e Cosmética
CTS em Estética e Cosmética
CTS em Gastronomia
CTS em Gastronomia
CTS em Gestão Financeira
CTS em Gestão de Recursos
Humanos
CTS em Gestão de Recursos
Humanos
CTS em Gestão da Tecnologia
da Informação
CTS em Logística
CTS em Marketing
CTS em Comércio Exterior
Tecnologia em Multimídia
Tecnologia em Processos
Gerenciais
Engenharia de Produção
Engenharia de Produção
Engenharia Civil
Engenharia Civil
Engenharia Mecânica
Engenharia Mecânica

Ato Autorizativo
Portaria de Reconhecimento - Nº 1094 de 24/12/2015 DOU de 30/12/2015.
Portaria de Reconhecimento Nº 1094 de 24/12/2015 D.O.U. de 30/12/2015.
Portaria de Reconhecimento Nº. 217 de 31/10/2012 D.O.U. de 06/11/2012
Portaria de Reconhecimento Nº. 217 de 31/10/2012 D.O.U. de 06/11/2012
Portaria de Renovação do Reconhecimento Nº 270 de
03.04.2017 - D.O.U de 04/04/2017
Portaria de Renovação do Reconhecimento Nº 270 de
03.04.2017 - D.O.U de 04/04/2017
Portaria de Renovação do Reconhecimento Nº 270 de
03.04.2017 - D.O.U de 04/04/2017
Portaria de Renovação do Reconhecimento Nº 270 de
03.04.2017 - D.O.U de 04/04/2017
Portaria de Renovação do Reconhecimento Nº 270 de
03.04.2017 - D.O.U de 04/04/2017
Portaria de Reconhecimento Nº. 490 de 20/12/2011D.O.U. de 23/11/2011
Portaria de Renovação do Reconhecimento Nº 270 de
03.04.2017 - D.O.U de 04/04/2017
Portaria de Renovação do Reconhecimento Nº 270 de
03.04.2017 - D.O.U de 04/04/2017
Portaria de Renovação do Reconhecimento Nº 270 de
03.04.2017 - D.O.U de 04/04/2017
Portaria de Reconhecimento Nº 580 de 12/11/2013
D.O.U. de 13.11.2013
Portaria de Renovação do Reconhecimento Nº 458 de
11/06/2015
Portaria de Reconhecimento Nº 938 de 24/08/2017 D.O.U. de 28/08/2017
Portaria de Reconhecimento Nº 938 de 24/08/2017 D.O.U. de 28/08/2017
Portaria de Autorização Nº. 341 de 29/05/2014 - D.O.U de
30/05/2014
Portaria de Autorização Nº. 341 de 29/05/2014 - D.O.U de
30/05/2014
Portaria de Autorização Nº. 341 de 29/05/2014 - D.O.U de
30/05/2014
Portaria de Autorização Nº. 341 de 29/05/2014 - D.O.U de
30/05/2014

Período

Duração

Vagas

Matutino

2,5 anos

250 vagas

Noturno

2,5 anos

200 vagas

Matutino

3 anos

100 vagas

Noturno

3 anos

140 vagas

Matutino

2 anos

60 vagas

Noturno

2 anos

100 vagas

Noturno

2 anos

150 vagas

Matutino

2 anos

80 vagas

Noturno

2 anos

100 vagas

Noturno

2,5 anos

150 vagas

Noturno

2 anos

240 vagas

Noturno

2 anos

260 vagas

Noturno

2 anos

60 vagas

Noturno

2 anos

200 vagas

Noturno

2 anos

180 vagas

Matutino

5 anos

100 vagas

Noturno

5 anos

140 vagas

Matutino

5 anos

100 vagas

Noturno

5 anos

140 vagas

Matutino

5 anos

100 vagas

Noturno

5 anos

140 vagas

Art. 5º - Os cursos de Graduação na modalidade a Distância e vagas para o primeiro semestre
de 2017 nos polos credenciados em Curitiba são os seguintes:
CURSOS OFERTADOS A DISTÂNCIA Ato Autorizativo

Curso
Licenciatura Pedagogia
CTS em Gestão Comercial

Portaria de Renovação do Reconhecimento Nº 535 de
22.09.2016 - DOU de 23/09/2016
Portaria de Renovação do Reconhecimento Nº03.04.2017
- DOU de 04/04/2017

Polo

Duração

Vagas

Centro Cívico

4 anos

2240 vagas

Centro Cívico

2 anos

2240 vagas

CTS em Gestão Pública

Portaria de Autorização Nº 284, D.O.U de 19/05/2014

Centro Cívico

2 anos

500 vagas

CTS em Recursos Humanos

Portaria de Autorização Nº 557, D.O.U de 16/09/2014

Centro Cívico

2 anos

500 vagas

CTS em Processos Gerenciais

Portaria de Autorização Nº. 573 de D.O.U de 16/09/2014

Centro Cívico

2 anos

2240 vagas

Administração

Portaria de Autorização Nº 396 de D.O.U de 29/05/2015

Centro Cívico

4 anos

1100 vagas

Contábeis

Portaria de Autorização Nº 397 de D.O.U de 29/05/2015

Centro Cívico

4 anos

800 vagas

CTS em Gestão Financeira

Portaria de Autorização Nº 592 –DOU de 12/06/2017

Centro Cívico

2 anos

2800 vagas

CTS em Logística

Portaria de Autorização Nº 593 – DOU de 12/06/2017

Centro Cívico

2 anos

2800 vagas

CTS em Marketing

Portaria de Autorização Nº 594 – DOU de 12/06/2017

Centro Cívico

2 anos

2800 vagas

2. INSCRIÇÕES
Art. 6º - As inscrições para o processo seletivo Tradicional e Agendado para o primeiro semestre
de 2018 podem ser feitas pela Internet, consultando a página www.opet.com.br ou na Faculdade
Opet – Unidades: Centro Cívico ou Rebouças, no período de 11/09/2017 a 11/03/2018,
mediante o preenchimento da ficha de inscrição.
§ 1º-As inscrições dos Vestibulares para os Cursos na Modalidade a Distância, poderão ser
realizadas nos Polos de Apoio presencial, localizados na região Metropolitana de Curitiba.
§ 1º Para a inscrição não será exigido o envio de qualquer documento à Comissão do Processo
Seletivo.
§ 2º Para os candidatos que não tiverem acesso à Internet, a instituição disponibilizará
computadores para a inscrição nas centrais de atendimento ou pelo Cal Center.
§ 3º Se o número de matriculados para quaisquer dos cursos for menor que o número mínimo
previstos para abertura da turma, os candidatos poderão ser chamados para mudança de opção
de curso ou devolução da taxa de inscrição.
§ 4º - Não serão devolvidos valores referentes à taxa de inscrição, exceto no caso previsto no
parágrafo anterior.
Art. 7º - As inscrições para o processo seletivo utilizando os resultados do Enem no segundo
semestre de 2017 devem ser realizadas em uma das centrais de atendimento da Faculdade Opet
– unidades: Centro Cívico ou Rebouças, no período de 19/09/2017 a 11/03/2018.
§ 1º O candidato deverá apresentar em uma das unidades o resultado do ENEM (Exame Nacional
do Ensino Médio) emitido pelo INEP, contendo as notas das linhas de conhecimento superior a
450 pontos e nota superior a zero na redação.

3. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Art. 8º - A divulgação dos candidatos aprovados, será feita através do site da Faculdade Opet,
obedecendo-se a ordem alfabética
§ 1º A divulgação das notas do processo seletivo agendado será de até 48 (quarenta e oito) horas,
após a realização das provas.
§ 2º A divulgação das notas do processo seletivo tradicional será de até 72 (setenta e duas) horas
após a realização da prova.
3º Para consulta dos resultados via site o aluno deverá entrar com login e senha de inscrição.
§ 4º A classificação dos candidatos às vagas dos cursos será emitida em um único relatório após
a divulgação do último processo seletivo.
4. MATRÍCULAS
Art. 9º - Por ocasião do registro acadêmico (matrícula), o candidato classificado deverá entregar
à Secretaria Acadêmica os seguintes documentos:
a) Cópia do histórico escolar do ensino médio ou equivalente, devidamente assinado pelo diretor
do estabelecimento;(trazer o original para confirmar o visto confere)
b) cópia autenticada da certidão de nascimento ou casamento;
c) cópia autenticada da cédula de identidade;
d) cópia autenticada do título de eleitor;
e) cópia autenticada do comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;
f) comprovante de residência;
g) cópias autenticadas do documento de identidade e CPF do responsável pelo candidato,
quando menor de 18 anos.
h) procuração (pública) ao seu representante para efetuar os procedimentos do registro
acadêmico se o candidato estiver impossibilitado de comparecer.
§ 1º - Perderá o direito à vaga no curso o candidato que não entregar os documentos
exigidos neste artigo, dentro do prazo estabelecido pelo Calendário Acadêmico da Opet,
para confirmação do registro acadêmico e efetiva ocupação de sua vaga. Qualquer
problema com a documentação de matrícula, oriunda de Instituições não legalizadas, fica
automaticamente cancelada a matrícula.
§ 2º - Perderá o direito à vaga no curso o candidato que não efetuar o registro acadêmico no
prazo estipulado.
§ 3º- O preenchimento das vagas decorrentes do disposto nos parágrafos 1º e 2º deste artigo
será efetuado por chamadas complementares, em conformidade com a classificação por curso
verificada no Relatório Complementar.
Art. 10º - Conforme D.O.U portaria nº 179, de 28 de abril de 2014: Dispõe sobre o processo de
certificação as competências das instituições certificadoras e do INEP e os requisitos necessários
à obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio e declaração parcial de proficiência com
a utilização dos resultados de desempenho obtidos no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM.
§ 1º - O participante do ENEM interessado em obter o certificado de conclusão do Ensino Médio
ou a declaração parcial de proficiência deverá atender aos seguintes requisitos:
I – Indicar a pretensão de utilizar os resultados de desempenho no exame para fins de
certificação de conclusão do Ensino Médio, no ato da inscrição, bem como a Instituição
Certificadora;
II – Possuir no mínimo 18 anos (dezoito) anos completos na data da primeira prova de cada
edição do exame;
III - Atingir o máximo de 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos em casa uma das áreas de
conhecimento do exame;
IV – Atingir o mínimo de 500 (quinhentos) pontos na redação.

5. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Art. 11º - Se o número de candidatos matriculados após o término do Processo Seletivo não
atingir 80% (oitenta por cento) do total de vagas oferecidas no curso em determinada unidade
ou turno, a Faculdade Opet, a seu critério, poderá cancelar o oferecimento dessa opção. Nesse
caso, será oferecido ao candidato pelo menos uma das seguintes opções: a) escolha do curso de
2ª opção no ato da inscrição para o processo seletivo; b) o mesmo curso na mesma unidade, em
outro turno; c) o mesmo curso em outra unidade, em turno disponível; d) outro curso em
campus e turno disponíveis; e) devolução da(s) quantia(s) paga(s), que será feito vinte dias após
ser requerida na Central de Atendimento;
§ único: O candidato fica ciente que somente será possível para a Opet concluir e,
consequentemente, comunicar os acadêmicos, acerca da formação - ou não - de turmas, após a
efetivação das matrículas por parte dos candidatos aprovados, o que ocorrerá nos termos do
Calendário Acadêmico.
Art. 12º - Não será concedido revisão de provas, pedido de vistas e/ou recontagem dos pontos,
bem como as provas e o cartão-resposta não serão entregues aos candidatos.
Art. 13º - Os cursos oferecidos são de regime semestral, com periodicidade anual, e as matrículas
são realizadas por disciplinas, em blocos, conforme o Regimento da Instituição. As disciplinas
semestrais poderão ser agrupadas ou seriadas de formas diferentes nos períodos letivos que
compõem o curso e não serão obrigatoriamente oferecidas na mesma ordem. Inclusive,
disciplinas poderão ser cursadas concomitantemente por alunos que ingressaram na Instituição
em diferentes épocas.
Art. 14º - O resultado final de cada um dos concursos é válido por um ano.
Art. 15º – Grande parte da carga horária dos cursos da Faculdade Opet são constituídos de
atividades curriculares e extracurriculares;
Art. 16º - Ao critério da Faculdade Opet, parte da carga horária total do curso, até o limite
permitido pela legislação vigente, poderá ser ministrada pela modalidade de ensino a distância,
considerando os cursos já Reconhecidos pelo Ministério da Educação;
Art. 17º - Os cursos oferecidos poderão ter aulas e outras atividades curriculares, como, por
exemplo, estágios, em turno diferente daquele em que o aluno está matriculado, inclusive aos
sábados;
Art.18º - O Concurso do Processo Seletivo de Verão 2018, será também ofertado no local de
Escolas Públicas, Particulares e Empresas Conveniadas, conforme parceria realizada junto as
Instituições de Ensino Médio.

CRONOGRAMA:
CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 1º SEMESTRE 2018
EVENTO
Período de inscrições

Provas agendadas
Vestibular Tradicional I
Vestibular Tradicional II
Vestibular Tradicional III
Agendados Presencial
Agendados EAD
Divulgação dos resultados

PERÍODO/ HORÁRIO
Tradicional e Agendado: A partir de
11/09/2017

Período de 11/09/2017 a 17/03/2018
Às quintas-feiras em dias alternados com os
Sábados 5ª feira – Das 19:00hs às 22:00hs
Sábados – Das 09:00hs às 12:00hs
Dia: 21.10.2017 – sábado – 14hs às 17hs
Dia: 25.11.2017 – sábado – 14hs às 17hs
Dia: 20.01.2017 – sábado -14hs às 17hs
À partir do dia 11.09.2017 – de 2ª feira a
sábado, até a data de 17.03.2018
À partir do dia 11.09.2017 de 2ª feira a 6ª
feira, até 17.03.2018
Agendado: 48 horas após a realização da
prova, correção e lançamento das notas.

Prazo para o pagamento do
boleto de matrícula

D(dia)+2(dias) após gerar o boleto pelo site.

Prazo final de matrícula e
entrega de documentos

18.03.2018

Início das aulas – Calouros

15.02.2018

LOCAL E OBSEVAÇÕES
Site: www.opet.com.br
Central de Atendimento
Cal center: 3028-2828

Unidade Centro – Rebouças

Rebouças
Rebouças
Rebouças

Site: www.opet.com.br
Central de Atendimento
Cal Center: 3028-2828
Será gerado na pré-matrícula
Central de atendimento das
unidades: Centro Cívico ou
Rebouças
Unidade escolhida

Prof.ª Daicy M. S. Vieira
Coordenação Comissão Processo Seletivo
Portaria Nº10/2014

