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PROCESSO SELETIVO DE 2017/2
CURSO DE GRADUAÇÃO (BACHARELADO)
I – DA ABERTURA, DAS NORMAS EDUCACIONAIS E DA SELEÇÃO DOS
CANDIDATOS.
1. A Diretora da Faculdade do Norte Goiano (FNG), entidade mantida pelo Centro de
Educação Superior do Norte Goiano Ltda. (CESNG), credenciada pela Portaria n. 65/2009,
por intermédio de sua Comissão Organizadora do Processo Seletivo, torna público que,
no período indicado neste edital, estarão abertas as inscrições ao Processo Seletivo de
03/2017 (Vestibular Agendado e Boletim de Desempenho do ENEM), para o curso de
graduação com habilitação em bacharelado, Engenharia de Produção consoante normas
previstas no inciso II do artigo 44 da Lei n. 9.394/1996 (LDB); nas Portarias/MEC n.
1.120/1999; n. 2.941/2001; n. 391/2002; n. 40/2007; e SESu n. 1.449/1999 e n.1.647/2000;
no Regimento da Faculdade do Norte Goiano (FNG), na Portaria de Credenciamento n.
65/2009, com portaria de autorização n. 685/2017 (Curso de Engenharia de Produção) e
demais normas internas da instituição. O processo seletivo (vestibular) é realizado segundo
as regras aqui dispostas, que a instituição se obriga a cumprir, e que os candidatos, ao se
inscreverem, declaram conhecer e aceitam, não podendo alegar desconhecimento das
mesmas em datas posteriores. As provas realizar-se-ão na sede da faculdade, situada na
Rua 06, esquina com Rua 01, n. 21, Setor Leste, Porangatu, Goiás, local onde também
será ministrado o curso oferecido.
2. O Processo Seletivo destina-se principalmente a quem apresente certificado de
conclusão do Ensino Médio. Contudo é permitida a participação (inscrição e realização
da prova) de candidatos que não tenham concluído esse nível de ensino. No entanto, em
conformidade com as leis educacionais, somente será matriculado no curso de
graduação o candidato classificado que apresentar, no ato da matrícula, documento
comprobatório de conclusão do Ensino Médio ou curso equivalente que dê condições de
prosseguimento nos estudos em nível superior, tornando-se nula de pleno direito a
classificação daquele que não comprovar, no ato da matrícula, a conclusão da referida
escolaridade.
II – DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO (VESTIBULAR)
A Comissão Organizadora do Processo Seletivo de 3/2017 é composta pela diretora
acadêmica da FNG, professora Dra. Maria Luiza Gomes Vasconcelos, que a preside; pelas
professoras Pollyanna Silva, Cynthia Helber Urias Rodrigues Campos, Mirella Gonçalves
Cunha e a Coordenadora de Estágio Xênia Freire Ferreira da Silva, na condição de
membros componentes da comissão; e pela senhora Sandra Virgínia de Andrade, como
secretária acadêmica.
III – DO CURSO DE GRADUAÇÃO E DAS VAGAS
1. Será oferecido 01 (um) curso de graduação com habilitação em bacharelado,
ministrado na sede da Faculdade do Norte Goiano (FNG), em Porangatu, Goiás, que
disponibiliza 25 (vinte e cinco) vagas para matrícula no semestre letivo de 2017/2, conforme
tabela abaixo:
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CURSOS

HABILITAÇÃO

Engenharia de
Bacharelado
Produção

REGIME DE
ALUNOS POR
VAGAS
MATRÍCULA
TURMA

Semestral

25

25

TURNO

DURAÇÃO

ATOS AUTORIZATIVOS E
RECONHECIMENTO
PORTARIAS/MEC

Noturno

5 anos

Autorizado pela Portaria
Nº 685, de 07/07/2017.

IV – DA INSCRIÇÃO
1. O ato de inscrição no Processo Seletivo implica aceitação pelo candidato das normas
educacionais, do Regimento da Faculdade do Norte Goiano (FNG) e das decisões
que emanam de suas autoridades.
2. Nesse processo seletivo (3/2017) a FNG oferecerá duas modalidades: Vestibular
Agendado e Boletim de desempenho no ENEM.
A) Vestibular Agendado
Período de inscrições: de 25/07/2017 a 24/08/2017
Local: FNG, situada à Rua 06, esquina com Rua 01, n. 21, Setor Leste, Porangatu, Goiás.
Horário de inscrições: de segunda-feira a sexta-feira, das 13h às 22h, na secretaria da
Instituição ou pelo site.
Inscrições pelo site: www.fng.edu.br.
 Mesmo que a inscrição seja feita pelo site da faculdade, o candidato deverá entrar
em contato com a Secretaria Acadêmica da instituição para requerer o agendamento,
que pode ser feito na própria secretaria ou pelo telefone (62)3367-1090. Os
agendamentos podem ser feitos até 24 horas antes da realização da prova.
 As provas serão agendadas as segundas-feiras, quintas-feiras e sextas-feiras, às
14h ou às 18h.
B) Boletim de desempenho do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio)
Período de inscrições: de 25/07/2017 a 24/08/2017.
Local: FNG, situada à Rua 06, esquina com Rua 01, n. 21, Setor Leste, Porangatu, Goiás.
Horário de inscrições: de segunda-feira a sexta-feira, das 13h às 22h, na secretaria da
Instituição ou pelo site.
Inscrições pelo site: www.fng.edu.br.
3. Depois de efetivada a inscrição, aos candidatos não será permitido fazer alterações
de dados, sendo de sua inteira responsabilidade as informações oferecidas à faculdade.
Todavia, identificado erro em qualquer dado do comprovante de inscrição, o candidato
deverá entrar em contato com a Comissão Organizadora do Processo Seletivo até 24
horas antes da realização da prova, último prazo para aceitação de quaisquer reclamações
sobre a inscrição no Vestibular Agendado.
4. O pedido de retificação de dados na inscrição do Vestibular Agendado deve ser feito
até uma hora antes do horário de aplicação da prova.
5. Será desvinculado do corpo discente da FNG, em qualquer época, mesmo depois
de matriculado, o candidato que participar do processo seletivo utilizando-se de
documentos e/ou informações falsos ou outros meios ilícitos.
6. O candidato portador de necessidades especiais (visual, auditiva, locomotora ou
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motora) ou que necessitar de tratamento diferenciado no dia da prova deverá declarar tal
situação no ato da inscrição e apresentar laudo médico com a descrição da sua
necessidade. A documentação médica deverá ser entregue na Secretaria Acadêmica da
FNG, para apreciação da Comissão Organizadora do Processo Seletivo, com antecedência
de dois (02) dias antes da aplicação da prova, sob pena de indeferimento do pedido.
7. O candidato deverá fazer uma única opção para a prova de língua estrangeira: inglês
ou espanhol.
8. Cada candidato poderá se inscrever no processo seletivo apenas uma vez, sendo
anuladas inscrições subsequentes.
9. As inscrições destinam-se a candidatos que possuam o certificado de conclusão do
ensino médio ou de curso equivalente ao ensino médio definido por lei, ou que já estejam
concluindo o ensino médio ou curso equivalente, de forma que fique assegurada a
continuidade de estudo em nível superior.
10. O candidato que não estiver nas condições definidas no subitem 9, ainda que
classificado, porém, sem comprovar a conclusão da escolaridade do Ensino Médio ou
equivalente, não poderá efetuar a matrícula em nenhuma das opções de cursos.
11. O candidato deverá preencher a opção do curso que pretende fazer, sob pena de
indeferimento da sua inscrição.
12. Somente será aceita a inscrição apresentada em formulário próprio, fornecido na
secretaria da faculdade ou por meio eletrônico no site www.fng.edu.br.
13. A inscrição poderá ser feita por outrem, sem apresentação de procuração à instituição,
devendo o responsável apenas apresentar dados do candidato e efetuar o pagamento do
valor da inscrição.
14. O candidato poderá requerer, na secretaria acadêmica, uma “Declaração de
Comparecimento ao Processo Seletivo”.
15. Efetuado o pagamento, o candidato confirma a sua inscrição e dá o seu
consentimento, aceitando as normas deste edital, sendo de sua responsabilidade a guarda
do comprovante de inscrição para apresentação no dia das provas.
16. O candidato que se inscrever para uma prova e não comparecer estará
automaticamente inscrito para uma prova seguinte, sem necessidade de nova inscrição,
devendo apenas fazer a escolha da nova data e horário.
17. O candidato não classificado em uma prova poderá prestar uma prova seguinte, sem
a necessidade de nova inscrição, devendo apenas fazer a escolha da nova data e horário.
18. Será classificado o candidato que obtiver nota mínima exigida para a
classificação no curso, resguardando-se sempre o número de vagas oferecidas.
19. O candidato que optar ingressar no processo seletivo através do Boletim de
Desempenho no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) deverá cumprir os
seguintes requisitos:
 Ter obtido pelo menos 450 pontos de média nas questões objetivas do Enem.
 Apresentar nota maior do que zero na redação.
 Entregar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na secretaria
acadêmica da instituição conforme período fixado acima. Somente serão avaliadas
as inscrições nessa modalidade, desde que o boletim de desempenho esteja
anexado à ficha de inscrição dentro do prazo estabelecido neste edital.
20. A FNG reserva-se o direito de não realizar o Processo Seletivo 2017/3, cancelando a
oferta de vagas para determinado curso, caso o número de inscritos seja inferior a 20 (vinte)
candidatos/alunos. Nesse caso será devolvido a cada inscrito o valor pago pela inscrição
mediante requerimento junto à tesouraria da faculdade.
V – DA DOCUMENTAÇÃO PARA A INSCRIÇÃO
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1. O requerimento de inscrição no Processo Seletivo 03/2017 da FNG é feito em
formulário próprio, fornecido pela faculdade, ou através do site www.fng.edu.br. No
requerimento, o candidato deverá indicar os seguintes dados:
a) Nome completo;
b) Número do documento de identidade legível;
c) Número de Cadastro de Pessoa Física (CPF);
d) Data de nascimento;
e) Endereço completo;
2.
Quando a inscrição for feita pessoalmente, o candidato deverá assinar o
requerimento de inscrição com assinatura igual à do documento de identidade. Se for pelo
site, o candidato deverá impreterivelmente indicar o número do CPF e da Carteira de
Identidade (CI/RG).
3. Para identificação do candidato, serão aceitos documentos como a Carteira de
Identidade (CI/RG), expedida pelas Secretarias de Segurança Pública (SSP) ou pelas
Delegacias Gerais de Política Civil (DGPC); carteiras profissionais, expedidas pelas Forças
Armadas ou pela Polícia Militar, pelas ordens ou conselhos profissionais, que, por lei
federal, valem como documento de identidade em todo o país (exemplo: carteira do
CREA, do COREN); Carteira Nacional de Habilitação no modelo novo (com foto e
impressão digital); Passaporte e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), nesses
casos específicos, são obrigatórios registrar o número do RG na ficha de inscrição.
4. Não serão aceitos documentos como Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira
Nacional de Habilitação (modelo antigo, sem foto), carteira de estudante e protocolo da
carteira de identidade, por não apresentarem integral identificação do candidato.
5. O Processo Seletivo na modalidade B (Boletim de desempenho do ENEM) utilizará
exclusivamente as notas obtidas pelos candidatos no Exame Nacional de Ensino
Médio/ENEM a partir 2010. O candidato deverá comparecer à Rua 06 esquina com Rua 01,
n.º 21, Setor Leste, Porangatu-Goiás, na secretaria acadêmica da FNG, para anexar à sua
ficha de inscrição o Boletim Individual de Desempenho do ENEM, comprovando a média
mínima de 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos de média nas questões objetivas da
avaliação do ENEM e nota maior do que zero na redação, sob pena de cancelamento da
inscrição.
VI – DO VALOR DA INSCRIÇÃO E SEUS EFEITOS
1. O valor da inscrição no Processo Seletivo (Vestibular Agendado e Boletim de
Desempenho do ENEM) é de R$ 50,00 (cinquenta reais), a ser pago mediante boleto
bancário, emitido no ato da inscrição. O pagamento poderá ser feito em qualquer agência
da rede bancária.
2. Realizada validamente a inscrição, o candidato receberá um Cartão de Identificação,
que deverá ser apresentado, juntamente com o original da Carteira de Identidade (CI/RG)
ou outro documento oficial original (com foto), no local e no horário das provas, sob pena
de não participar do exame.
3. A inscrição somente será considerada efetivada com o pagamento do valor constante
no boleto bancário.
4. Se o pagamento da inscrição for realizado por meio de cheque, a confirmação dela
dar-se-á somente após a compensação bancária.
5. A inscrição poderá ser declarada nula em razão de:
a) pagamentos por meio de cheques que apresentem insuficiência de provisão de fundos;
b) pagamentos efetuados após a data limite estabelecidos no boleto bancário;
c) ordens de pagamento de qualquer espécie que não puderem ser comprovadas;
d) não atendimento aos requisitos fixados neste edital.
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6. Em hipótese alguma haverá devolução do valor pago na inscrição, exceto no caso
previsto neste edital.
VII – DA RELAÇÃO DAS MATÉRIAS E QUESTÕES POR CURSO
1. O Processo Seletivo será constituído de uma prova de redação e das provas objetivas
abaixo descritas:

Dia e hora

26/07/2017
a
28/08/2017
14h ou 18h

CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
Número
Provas
de
Questões
Redação
Língua Portuguesa e Literatura Brasileira
Matemática
Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol)
Conhecimentos Gerais
TOTAL

02
02
02
04
10

Pontos
5,0
1,0
1,0
1,0
2,0
10,0

IX – DAS PROVAS E CRITÉRIOS DE SUA REALIZAÇÃO
1. O processo seletivo tem duas modalidades de provas: prova de redação e prova
objetiva de conhecimentos básicos do ensino médio.
2. A prova de Redação será em língua portuguesa e a produção textual poderá ser
redigida consoante às novas normas ortográficas da língua portuguesa.
3. As provas de conhecimentos básicos versarão sobre conteúdos de disciplinas
estabelecidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio: Linguagens,
Códigos, Língua Portuguesa e Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Matemática,
Ciências Sociais e Humanas e da Natureza e suas tecnologias.
4. Para os candidatos inscritos no Curso de Engenharia de Produção, a prova objetiva
conterá 10 (dez) questões objetivas com múltiplas proposições.
5. As provas de Redação e as objetivas serão realizadas numa única etapa, no mesmo
dia e horário.
6. A realização de todas as provas é obrigatória para todos que participarem do processo
de seleção, sob pena de desclassificação.
7. A duração máxima das provas é de 04 (quatro) horas.
8. O candidato somente poderá sair da sala uma (01) hora após o início das provas.
9. A prova de Redação vale de 0 (zero) a 5,0 (cinco) pontos e deverá ser manuscrita, em
letra legível, em folha de resposta específica da instituição.
10. Na prova de Redação a ser avaliada, o candidato deverá discorrer um texto na
modalidade dissertação. O candidato não poderá desviar ou fugir do tema; deverá
redigir o texto com observância às regras gramaticais, mantendo coerência de
argumentação, coesão textual e linguística.
11. Nas provas objetivas, cada questão terá sua pontuação conforme tabela acima, no
item VII, compreendendo na sua composição total uma nota de 0 (zero) a 5,0 (cinco
pontos).
12. Cada questão da prova objetiva é composta por quatro (04) proposições ou
alternativas de respostas. Cada uma dessas proposições ou alternativas é certa ou
errada em relação ao que está apresentado no comando da questão. Portanto poderá
haver mais de uma proposição ou alternativa correta ou errada em cada questão. No
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13.

14.
15.

16.

17.
18.

19.

20.
21.
22.

Cartão de Respostas, o candidato deverá marcar, nos espaços em branco
correspondentes a cada proposição de cada questão, a letra (C) para Certo, ou letra
(E) para Errado, conforme orientações contidas no Caderno de Provas.
O candidato responderá à prova de língua estrangeira (inglês ou espanhol) pela qual
optou em sua inscrição. Se omitir a opção da língua estrangeira, o candidato fará prova
de inglês.
As respostas rasuradas e em branco não serão computadas na média do resultado final.
Durante a realização das provas, não será permitido o uso de boné e de nenhum
material de consulta, nem de calculadoras, esquadros, transferidores ou similares,
telefones celulares e equipamentos eletrônicos de comunicação, rádio, tablets, bips,
agenda eletrônica, relógio digital, notebook, palmtop, gravador, sob pena de
desclassificação no processo seletivo. A FNG não se responsabilizará pelo extravio de
objetos esquecidos nas suas dependências pelos candidatos.
Para fazer as provas, os candidatos deverão apresentar o Cartão de Identificação e
o comprovante de pagamento da inscrição, juntamente com o documento de identidade
original.
Não será permitida a entrada de pessoas estranhas no prédio onde ocorrerá o
processo seletivo durante a realização das provas.
O Cartão de Respostas das provas objetivas e a Folha de Respostas da prova de
Redação deverão ser preenchidos (escritos) com caneta esferográfica de cor tinta azul
ou preta. Não serão avaliadas a redação nem a resposta objetiva feita a lápis.
O não comparecimento do candidato para a realização das provas, seja qual for o
motivo, estará automaticamente inscrito para uma prova seguinte, sem necessidade de
nova inscrição, devendo apenas ligar na secretaria para confirmar a alteração de data
da prova.
Os conteúdos de Conhecimentos Gerais serão questões adicionais para o Curso de
Engenharia de Produção.
O Caderno de Provas deve ser devolvido para o fiscal após o término das provas.
Em nenhuma hipótese será admitido pedido de revisão de prova.

IX – DO LOCAL, DO DIA E DO HORÁRIO DAS PROVAS.
1. O local da realização das provas é a sede da Faculdade do Norte Goiano (FNG),
situada na Rua 06, esquina com Rua 01, n. 21, Setor Leste, Porangatu, Goiás.
2. A realização das provas ocorrerá conforme as modalidades do vestibular: Vestibular
Agendado e Boletim de desempenho do ENEM.
A) Vestibular Agendado
Data e horário das provas: de 26/07/2017 a 28/08/2017, das 14h às 18h ou das 18h às
22h.
B) Boletim de desempenho do ENEM
Local: FNG, situada na Rua 06, esquina com Rua 01, n. 21, Setor Leste, Porangatu, Goiás.
Horário de inscrições: de segunda-feira a sexta-feira, das 13h às 22h.
X – DO RESULTADO, DA CLASSIFICAÇÃO E DA DIVULGAÇÃO.
1. A prova de Redação tem caráter eliminatório, e o candidato deverá obter nessa prova
nota igual ou superior a três pontos (3,0), para não ser desclassificado; e nas demais
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provas (provas objetivas), serão desclassificadas o candidato que obtiver a nota zero em
qualquer das disciplinas.
2. Os candidatos serão classificados pela ordem decrescente da soma das notas
obtidas nas duas (02) provas (prova de Redação e provas objetivas) até o limite das vagas
autorizadas para cada curso.
3. Em caso de empate, a classificação será decidida a favor do candidato que obtiver
maior número de pontos na prova de Redação. Caso persista o empate, será chamado o
candidato que obtiver maior nota em Língua Portuguesa e Matemática, respectivamente.
Ainda assim, se persistir o empate, será chamado o candidato mais velho.
4. O resultado do Processo Seletivo Agendado será divulgado entre 27/07/2017 a
30/08/2017.
5. A relação dos classificados será afixada no mural da FNG, em sua sede, e divulgada
no site www.fng.edu.br.
6. A divulgação da relação dos candidatos classificados será feita numa lista de nomes
em ordem alfabética.
7. Em nenhuma hipótese será informado resultado por telefone.
XI – DAS VAGAS AOS PORTADORES DE DIPLOMAS, AOS ALUNOS DE
TRANSFERÊNCIA E REOPÇÃO.
1. Se existirem vagas remanescentes, após a realização das matrículas dos candidatos
classificados, relativamente ao Processo Seletivo de 03/2017 a Comissão Organizadora
do Processo Seletivo poderá aceitar pedidos de vagas de candidatos portadores de
diplomas de curso superior de graduação, a fim de preencher as vagas autorizadas, desde
que os candidatos apresentem a documentação exigida no item XII deste edital, acrescida
do histórico escolar e do diploma do curso concluído, no ato do requerimento de matrícula.
2. Será admitida a Declaração de Conclusão de Curso Superior apenas de alunos
formados pela Faculdade Do Norte Goiano (FNG), tendo em vista que a instituição ainda
está em fase de reconhecimento de seus cursos.
3. Será admitida a transferência de alunos de outras instituições de educação superior,
desde que haja vagas remanescentes após a realização de todas as matrículas dos
alunos classificados no Processo Seletivo de 2017/3.
4. No caso de transferência de alunos de outras instituições de educação superior, o
candidato deverá apresentar, no ato de requerimento da matrícula, a documentação
solicitada pela Secretaria Acadêmica da FNG.
5. O candidato terá direito à reopção de curso (transferência interna entre cursos) desde
que haja vagas remanescentes para o segundo curso escolhido.
XII – DA MATRÍCULA E DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS
1. Poderão fazer matrícula os candidatos classificados no Vestibular Agendado e pelo
Boletim de Desempenho do ENEM, desde que tenham, no dia da matrícula, concluído o
Ensino Médio ou curso equivalente que dê condições de seguimento nos estudos em nível
superior, em conformidade com as leis educacionais.
2. Havendo vagas remanescentes, poderão fazer matrícula os portadores de diploma e
os alunos transferidos de outra instituição de educação superior.
3. A matrícula dos aprovados no Vestibular Agendado realizar-se-á no período de
28/07/2017 a 31/08/2017, das 13h às 22h, de segunda a sexta-feira, na Secretaria
Acadêmica da FNG.
4. A matrícula dos candidatos que se inscreveram pela opção do boletim de desempenho
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do Enem e tiveram deferidos a sua inscrição, realizar-se-á no período de 28/07/2017 a
31/08/2017, das 13h às 22h, de segunda a sexta-feira, na Secretaria Acadêmica da FNG.
5. Os candidatos classificados e aptos à realização da matrícula deverão apresentar na
Secretaria Acadêmica da FNG, nos prazos estabelecidos no cronograma acima, o
requerimento de matrícula instruído com fotocópias autenticadas (para arquivamento na
instituição), em papel A4 e os originais (para conferência) dos seguintes documentos:
a) Requerimento próprio da FNG;
b) Cópia autenticada do Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou de curso
equivalente, devidamente autenticado ou registrado, expedido por colégio reconhecido ou
autorizado pelo Conselho de Educação competente;
c) Cópia autenticada do Histórico Escolar do Ensino Médio;
d) Cópias autenticadas da Carteira de Identidade (CI/RG) e do Cadastro de Pessoa Física
(CPF);
e) Cópia autenticada do Título Eleitoral acompanhada do comprovante de votação (última
eleição) ou certidão eleitoral;
f) Cópia autenticada do Certificado de Quitação do Serviço Militar, para o sexo masculino;
g) Cópia autenticada da Certidão de Nascimento;
h) Cópia autenticada da Certidão de Casamento, se for o caso;
i) Duas (02) fotos 3 x 4 (três por quatro) de frente, coloridas, iguais e recentes;
j) Cópia do comprovante de endereço (atual);
k) Cópia do comprovante de pagamento da taxa de matrícula.
6. Na matrícula, o candidato menor de 18 anos deverá fazer-se assistido por seu
responsável legal (pai, mãe ou responsável legalmente habilitado), mediante procuração
pública, para firmar o contrato de prestação de serviços educacionais.
7. A matrícula poderá ser feita por procurador, com a entrega de procuração com
poderes específicos e firma reconhecida em cartório.
8. O candidato matriculado em data posterior ao início do semestre letivo
compromete-se a efetuar o pagamento das mensalidades vencidas da semestralidade
de 2017/2 e a se submeter a atividades acadêmicas extras solicitadas pelos professores
das disciplinas do período em que se matricular, visando assim acompanhar o conteúdo
programático ministrado e suprir a ausência da frequência às aulas já realizadas.
9. Caso o candidato desista da vaga na qual efetuou a matrícula, ele poderá requerer a
devolução do valor pago correspondente à primeira mensalidade, desde que faça um
protocolo, por escrito, perante a Secretaria Acadêmica, requerendo a desistência de vaga
e a devolução do valor da mensalidade. Se o requerimento for feito até sete (07) dias,
contados da data da matrícula, e se o candidato tiver sido matriculado após o início do
período letivo e feito o requerimento até sete (07) dias após a data da matrícula, a
devolução do valor será integral. Se após os sete (07) dias da data da matrícula e até no
primeiro dia de aula do semestre letivo, a devolução será de apenas 76% (setenta e seis
por cento) do valor da primeira mensalidade.
10. Se a desistência de vaga ocorrer, porém, após o primeiro dia de aula do início do
semestre letivo, o aluno deverá efetuar o pagamento das parcelas vencíveis da
semestralidade até o mês do requerimento da desistência.
11. A FNG reserva-se ainda o direito de não formar turma e não iniciar o curso, caso o
número de alunos nele matriculados seja inferior a 20 (vinte). Nesse caso, o candidato
aprovado poderá alterar a sua primeira opção de curso (ou solicitar a devolução da taxa
de inscrição). Todavia a reopção dependerá da existência de vagas no segundo curso
escolhido.
XIII – DAS PORTARIAS DE CREDENCIAMENTO E DE AUTORIZAÇÃO DO CURSO DA
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GRADUAÇÃO
CREDENCIAMENTO
PORTARIA Nº 65, DE 13 DE JANEIRO DE 2009.
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto
no Decreto no 5.773, de 09/05/2006, com alterações do Decreto no 6.303, de 12/12/2007, na Portaria
Normativa no 40, de 12/12/2007 e no Parecer no 277/2008, da Câmara de Educação Superior do
Conselho Nacional de Educação, conforme consta do Processo no 23000.006667/2007-04, Registro
Sapiens no 20070001113, bem como a conformidade do Regimento da Instituição e de seu
respectivo Plano de Desenvolvimento Institucional, com a legislação aplicável, resolve Art. 1o
Credenciar a Faculdade do Norte Goiano, mantida pelo Centro de Educação Superior do Norte
Goiano Ltda., a ser instalada na Rua 6, nº 21, bairro Setor Leste, ambos na cidade de Porangatu,
Estado de Goiás, pelo prazo máximo de 03 (três) anos.
Art. 2o Nos termos do art. 10, § 7º do Decreto no 5.773/2006, alterado pelo Decreto no 6.303, de
12/12/2007, os atos autorizativos são validos até o ciclo avaliativo seguinte. Parágrafo único. Caso
entre a publicação desta portaria e o calendário para a realização do ciclo avaliativo citado no caput
venha a ocorrer interstício superior a três anos, a instituição deverá solicitar seu recredenciamento,
observadas as disposições processuais pertinentes, tendo em vista o prazo máximo do primeiro
credenciamento estabelecido no art. 13, § 4o, do mesmo Decreto.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FERNANDO HADDAD
CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
PORTARIA Nº 685 DE 07 DE JULHO DE 2017.
O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso da
atribuição que lhe confere o Decreto nº 9.005, de 14 de março de 2017, e tendo em vista o Decreto
nº 5.773, de 9 de maio de 2006, e suas alterações, a Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro
de 2007, republicada em 29 de dezembro de 2010, do Ministério da Educação, e considerando o
disposto nos processos e-MEC listados na planilha anexa, resolve:
Art. 1º Ficam autorizados os cursos superiores de graduação conforme planilha anexa,
ministrados pelas Instituições de Ensino Superior, nos termos do disposto no art. 35, do
Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, alterado pelo decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de
2007.
Parágrafo único. As autorizações a que se refere esta Portaria são válidas exclusivamente
para os cursos ministrados nos endereços citados na planilha Anexa.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HENRIQUE SARTORI DE ALMEIDA PRADO

XIV – ESTRUTURA E INSTALAÇÕES FÍSICAS
A Faculdade do Norte Goiano (FNG) possui uma estrutura física com capacidade
suficiente para atender satisfatoriamente seus alunos, conforme seu Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI) e Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC). No entanto,
dentro do projeto de visão de futuro da FNG, está prevista a ampliação da estrutura física,
acompanhando-se o crescimento do número de alunos. Com relação aos recursos
materiais, a FNG investiu muito em equipamentos de informática e comunicação, a saber:
Laboratório de Informática – Visa proporcionar um bom ensino das disciplinas relacionadas
à informática, bem como facilitar a integração da comunidade acadêmica e científica.
Funcionando em rede, todos os aparelhos são ligados à internet banda larga, o que permite
acesso mais ágil à rede mundial de computadores. Os critérios e condições de
funcionamento do Laboratório de Informática são regulamentados por ato próprio dos
dirigentes da FNG.
Além do Laboratório de Informática, a FNG possui Laboratório de Anatomia, Laboratório
de Microscopia, Laboratório Multidisciplinar I – Biofísica Laboratório Multidisciplinar II –
Patologia e Laboratório de Enfermagem, Sala de Mediação de Estágio Supervisionado,
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sala para atendimento a discentes.
Biblioteca – A biblioteca conta com os principais títulos iniciais das áreas de cada curso,
além de vários periódicos, catalogados por área de conhecimento. É ampla e espaçosa,
permitindo atender alunos por hora/atividade, confortavelmente. Possui também sala para
estudos em grupo, cabinas para estudo individualizado e sala de vídeo para trabalhos de
pesquisa e de estudos acadêmicos.
Equipamentos de vídeo e projeção – A FNG disponibiliza para uso de seus professores e
alunos vários equipamentos de vídeo e projeção, como TV, data show, DVD, telão de
projeção, kit multimídia.
XV – ENCARGOS FINANCEIROS E REAJUSTES APLICÁVEIS AO PERÍODO LETIVO
A semestralidade do Curso de Engenharia de Produção para o semestre de 2017/2 é de
R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), divididos em seis (06) parcelas iguais e
consecutivas de R$ 900,00 (novecentos reais) e os reajustes obedecerão sempre à
legislação vigente. Haverá, no entanto, uma tabela de descontos por pontualidade no
pagamento das mensalidades, da seguinte forma:
DATA
Até o dia 08 de cada mês

VALORES – R$
R$ 800,00

Em cada semestralidade, a FNG disponibiliza serviços que complementam a
prestação de seus serviços educacionais, mas que não integram as atividades didáticopedagógicas estabelecidas no contrato de prestação de serviços educacionais, conforme
tabela abaixo:
VALORES DAS TAXAS COBRADAS PELA FNG

ITENS
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

DOCUMENTO
Antecipação de prova
Apostilamento de diploma
Aproveitamento de disciplina (por processo)
Avaliação curricular
Avaliação de proficiência
Cartão de acesso / Carteira de Estudante
Certidão de conclusão de curso
Certidão de estudos
Colação de grau – em sessão extraordinária
Colação de grau – em sessão ordinária (sessão solene da
turma)

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Declaração de aprovação no vestibular
Declaração de comparecimento no processo seletivo
Declaração de conclusão de estágio
Declaração de frequência
Declaração de matrícula
Histórico escolar
Matrícula em Estágio Supervisionado
Matrícula em Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)
Matriz Curricular
Programa de disciplina
Prova Substitutiva

Tel: (62) 3367-1090

VALOR – R$
160,00
110,00
85,00
12,00
320,00
22,00
12,00
32,00
215,00
Isento
12,00
12,00
22,00
22,00
22,00
32,00
Isento
Isento
12,00
22,00
215,00
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Reabertura de matrícula
Recursos administrativos internos
Regime de exercícios domiciliares – (Lei n. 6.202/75 e
Decreto-lei n. 1.044/69)
Requerimento de dependência
Revisão de prova: N1, N2, N3
Segunda chamada de N1e N2
Segunda via do boleto de mensalidade
Segunda via do cartão de acesso à FNG
Trancamento de matrícula
Transferência da FNG
Transferência de curso (mudança interna)
Transferência para a FNG

16,00
30,00
Isento
12,00
55,00
38,00
12,00
32,00
75,00
128,00
128,00
Isento

Valores reajustáveis anualmente

XV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
REDAÇÃO
Conteúdo:
A prova de Redação tem como finalidade avaliar a capacidade do aluno na produção do
texto escrito, considerando a organização do pensamento, criatividade, originalidade e o
domínio da língua portuguesa. O candidato deverá apresentar competência e habilidade
no domínio das práticas sociais de linguagem, na leitura e interpretação de textos em
diferentes discursos, no reconhecimento de diversos gêneros textuais e suas estruturas
próprias (anúncios, charges, cartoons, folders, bulas de remédio, piadas, e-mails,
homepages, cartas, bilhetes, notícias, correspondências comerciais, reportagens,
entrevistas, artigos, romances, contos, crônicas, poemas e outros).
Essa prova avalia também a capacidade de leitura, pois disponibiliza uma coletânea de
textos sobre um tema. O candidato deverá ater-se ao tema, lendo e interpretando a
coletânea, que ele poderá extrapolar, mas nunca copiar sem a devida citação. Assim, o
candidato deverá demonstrar capacidade de leitura e de redação própria, produzindo um
texto na modalidade dissertativa. Tanto na leitura quanto na escrita, o candidato deverá
demonstrar capacidade de distinguir o assunto abordado, a unidade temática, a
articulação e relação de ideias, as ideias centrais e secundárias. Serão observados os
seguintes aspectos textuais: coesão e coerência; progressão textual; correção gramatical
(concordância nominal e verbal, regência, estruturação de frases, ortografia, acentuação
gráfica, pontuação, adequação de vocabulário, etc.). Qualquer redação, por mais bem feita
que seja, obterá nota zero, se fugir ao tema proposto. Também ficará com a nota zero a
redação que for cópia de textos da coletânea, que ficar ilegível e/ou apresentar absoluto
desconhecimento da língua escrita.
O texto deverá ter por volta de 25 (vinte e cinco) linhas e apresentar a variedade culta da
língua.
Sugestões bibliográficas:
BARBOSA, Severino e AMARAL, Emília A. Escrever é desvendar o mundo. Campinas:
Papirus.
FIORIN, J. L.; SAVIOLI, F. P. Para entender o texto: leitura e redação. São Paulo: Ática.
FIORIN, J. L.; SAVIOLI, F. P. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: Ática.
GRANATIC, Branca. Redação, humor e criatividade. São Paulo: Scipione.
GRANATIC, Branca. Técnicas básicas de redação. São Paulo: Scipione. KEIMAN, A.
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Oficina de leitura: teoria e prática. São Paulo: Pontes. KOCH, Ingedore Villaça. A coesão
textual. São Paulo: Contexto.
KOCH, Ingedore Villaça; TRAVAGLIA, Luiz Carlos. A coerência textual. São Paulo:
Contexto.
LUYTEN, S. M. O que é história em quadrinhos. São Paulo: Brasiliense.
SOARES, M. B.; CAMPOS, E. N. Técnica de redação. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico.
Revistas e jornais atuais.
VIANA, Antônio Carlos (org). Roteiro de redação: lendo e argumentando. São Paulo:
Scipione.
LÍNGUA PORTUGUESA
Conteúdo:
A prova de Língua Portuguesa tem o objetivo de avaliar o candidato quanto aos níveis de
linguagem nas várias modalidades da língua portuguesa e seus contextos de uso, por
meio da interpretação de textos em diferentes gêneros e da exploração dos recursos
linguísticos (fonéticos, morfológicos, sintáticos, semânticos, pragmáticos), abrangendo os
seguintes conteúdos: variedade culta e coloquial da língua; leitura de textos verbais e não
verbais; modalidades de texto (narração, descrição, dissertação, poema, redação técnica,
etc.); assunto, tema; modos de organização do texto e do parágrafo e seu
desenvolvimento; ideias principais e ideias secundárias; contexto; intertexto; sentido de
palavra e expressões; sentido literal e figurado; conotação e denotação; polissemia
vocabular; duplicidade de sentido (ambiguidade); ideias explícitas e implícitas;
subentendido; inferência; coerência e coesão; relações temporais; relações lógicodiscursivas; operadores de discurso; operadores argumentativos; consequências de
alterações nas estruturas linguísticas; ambiguidade, ironia e humor; variação linguística e
sua funcionalidade; reconhecimento de anáforas; modalização; antonímia, sinonímia;
paráfrase; funções da linguagem; noções de morfossintaxe aplicadas ao texto (emprego
e funções das classes gramaticais); colocação pronominal; concordância nominal e
verbal; regência verbal e nominal; formação de palavras; sintaxe do período simples e do
período composto; acentuação gráfica; crase; pontuação; ortografia.
Sugestões bibliográficas:
CEREJA. William R.; MAGALHÃES, Thereza C. Texto e interação. São Paulo: Atual.
CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira.
FARACO, Carlos A.; TEZZA, Cristóvão. Prática de texto: língua portuguesa para nossos
estudantes. Petrópolis: Vozes.
FIORIN, J. L.; SAVIOLI, F. P. Para entender o texto: leitura e redação. São Paulo: Ática.
FIORIN, J. L.; SAVIOLI, F. P. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: Ática.
INFANTE, Ulisses. Do texto a o texto: curso prático de leitura e redação. São Paulo:
Scipione.
VALENTE, André. A linguagem nossa de cada dia. Rio de Janeiro: Vozes.
LITERATURA BRASILEIRA
A prova de Literatura Brasileira avaliará conhecimentos gerais sobre a literatura brasileira
e a leitura e
Compreensão das obras literárias indicadas neste edital. Serão abordados os gêneros
literários, os períodos e as correntes literárias de cada fase, as obras clássicas de cada
período em seus aspectos sociais, temáticos, históricos, políticos, ideológicos, num
enfoque abrangente da condição humana e da sociedade.
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Conteúdo:
– Noções básicas de teoria da literatura: Conceito de literatura. Literatura, história,
homem, sociedade. Os gêneros literários. Elementos da narrativa: enredo, personagens,
narrador, tempo, espaço. Elementos do poema: estrofe, verso, rima. Figuras de linguagem
e sentidos no texto poético.
– O Classicismo Português. Características estéticas, contexto histórico-cultural.
Principais autores: Gil Vicente (teatro) e Camões (épica).
– O Quinhentismo no Brasil/Período Colonial/Barroco/Maneirismo: Características
estéticas, contexto histórico e cultural. Literatura de informação; descrição e narração de
viagens; literatura jesuítica. Principais autores: Padre Antônio Vieira e Gregório de Matos.
– Arcadismo. Maneirismo. Pré-romantismo. Características estéticas, contexto históricocultural. Principais autores: Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Basílio
da Gama, Silva Alvarenga, Santa Rita Durão.
– Romantismo: Características estéticas, contexto histórico-cultural. Poesia: principais
poetas (da primeira, segunda e terceira gerações): Gonçalves de Magalhães, Gonçalves
Dias, Fagundes Varela, Casimiro de Abreu, Álvares de Azevedo, Junqueira Freire, Castro
Alves, Sousândrade. Romance (urbano, regionalista, indianista): José de Alencar,
Joaquim Manuel de Macedo, Bernardo Guimarães, Visconde de Taunay, Franklin Távora,
Manuel Antônio de Almeida. Teatro: Martins Pena.
– Realismo: Características estéticas, contexto histórico-cultural. Principal autor: Machado
de Assis.
– Naturalismo: Características estéticas, contexto histórico-cultural. Principais autores:
Aluísio Azevedo, Raul Pompéia, Adolfo Caminha, Inglês de Sousa, Júlio Ribeiro.
– Parnasianismo: Características estéticas, contexto histórico-cultural. Principais autores:
Olavo Bilac, Raimundo Correia, Alberto de Oliveira.
– Simbolismo: Características estéticas, contexto histórico-cultural. Principais autores:
Cruz e Souza e Alphonsus de Guimaraens.
– Pré-Modernismo: Características estéticas, contexto histórico-cultural. Principais
autores: Euclides da Cunha, Lima Barreto, Graça Aranha, Monteiro Lobato, Augusto dos
Anjos.
– Modernismo: Características estéticas, contexto histórico-cultural. Vanguardas
europeias. Semana de Arte Moderna (primeira e segunda geração). Principais autores:
Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Alcântara Machado, Carlos
Drummond de Andrade, Cecília Meireles, Vinícius de Moraes, Murilo Mendes, Jorge de
Lima. Literatura regionalista. O romance de 1930: Graciliano Ramos, José Lins do Rego,
Rachel de Queiroz, Jorge Amado, Érico Veríssimo, Dionélio Machado. A geração de 1945
e o Concretismo: João Cabral de Melo Neto, Ferreira Gullar, Guimarães Rosa, Clarice
Lispector.
– Tendências contemporâneas: Características estéticas, contexto histórico-cultural.
Poesia: Adélia Prado, Mário Quintana, Hilda Hilst, Paulo Leminski, Manuel de Barros,
Arnaldo Antunes. Prosa: João Ubaldo Ribeiro, Lygia Fagundes Telles, Murilo Rubião,
Moacyr Scliar, Marcio Souza, Nélida Piñon, Raduan Nassar, Rubem Fonseca, Sérgio
Sant’Anna, Bernardo Carvalho, Milton Hatoum. Teatro: Nelson Rodrigues, Ariano
Suassuna.
Literatura goiana: origem, evolução e características. Contexto histórico-cultural.
Principais autores: Bernardo Elis, José Décio Filho, José Godoy Garcia, Afonso Félix de
Sousa, Domingos Félix de Sousa, Gilberto Mendonça Teles, José Mendonça Teles,
Bariane Ortêncio, Ursulino Leão, Basileu Toledo França, Ada Curado, J. J. Veiga, Miguel
Jorge, Heleno Godoy, Yêda Schmaltz, Geraldo Coelho, Gabriel Nascentes, Marieta Telles
Machado, Martiniano J. Silva, Pio Vargas, Darcy Denófrio França, Brasigóis Felício.
Tel: (62) 3367-1090
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Sugestões bibliográficas:
BRANDÃO, Junito de Souza. Dicionário mítico etimológico. Petrópolis, v.1,2.
CAMPELLI, Samira Youssef. Literatura: história & texto. São Paulo: Saraiva.
CASTRO, Maria da Conceição. Língua e literatura. São Paulo: Saraiva, v.1, 2, 3.
CEREJA, William Roberto, MAGALHÃES, Thereza Amélia C. Português: Linguagem. São
Paulo: Atual, v.1, 2,3.
TERRA, Ernani; NICOLA, José de. Gramática, literatura e redação para o 2º grau. São
Paulo: Scipione, v.1, 2,3.
FARACO, Carlos Emílio; MOURA, Francisco Marto de. Língua e literatura. São Paulo:
Ática, v.1, 2,3.
NICOLA, José de. Língua, literatura e redação. São Paulo: Scipione, v. 1, 2,3.
OBRAS LITERÁRIAS INDICADAS PARA O PROCESSO SELETIVO 2016-2:
1. ASSIS, Machado de. Quincas Borba. 18. ed. São Paulo: Ática, 2011.
2. BARROS, Adelice da Silveira. Mesa dos inocentes. Goiânia: Kelps, 2010.
3. COUTO, Mia. O fio das missangas.1.ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
4. FERNANDES, Millôr. Liberdade, liberdade. São Paulo: Coleção L&PM Pocket, 1997.
5. SCLIAR, Moacyr. Melhores contos. Seleção de Regina Zilbermann. 6. ed. São Paulo:
Global, 2003.
Verifique se as obras aqui indicadas encontram-se disponíveis na Biblioteca Digital de
Domínio Público – www.dominiopublico.gov.br.
MATEMÁTICA
Aprova avaliarão candidato nos conteúdos de matemática até o Segundo Grau.
Conteúdo:
– Conjuntos: Notações; subconjuntos; interseção; união; complementação e diferença.
Números inteiros e fracionários; potenciação e radiciação; valor absoluto (módulo);
intervalos de números reais; MDC e MMC no conjunto dos inteiros positivos.
– Conjuntos numéricos.
– Razão e Proporção: Grandezas direta e inversa mente proporcionais; regra de três
simples e composta; juros simples.
– Unidade de medida: Comprimento, área e volume.
– Expressões algébricas: Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e
radiciação.
– Funções: Definição e notação; domínio, contra domínio e conjunto-imagem; gráficos,
funções crescentes e decrescentes, funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras, funções
inversas, funções par e ímpar, funções do 1ª grau e do 2º grau, funções compostas,
funções definidas por várias sentenças, função modular, funções exponenciais, funções
logarítmicas, propriedades dos logaritmos, logaritmos decimais.
– Equação e inequação: Equação do primeiro grau; equação do segundo grau; problemas
do primeiro grau;
Problemas do segundo grau; inequação do primeiro grau. Definição, zeros e gráfico.
– Sistemas lineares: Discussão e resolução de sistemas lineares 2 por 2 e sistemas
lineares 3 por 3.
– Sequências: Progressão geométrica e progressão aritmética; termogeral; soma dos
termos; limite da soma dos termos de uma PG de razão maior que -1 e menor que 1.
– Polinômios: Valor numérico; soma; subtração; produto; divisão.
– Geometria plana euclidiana: Elementos fundamentais; segmento de reta; semirreta;
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ângulo; congruência de triângulos; semelhança de triângulos; relações métricas em um
triângulo retângulo; quadriláteros; circunferência; inscrição e circunscrição de polígonos
regulares na circunferência; área das principais figuras planas; comprimento da
circunferência.
– Geometria Espacial: Área e volume de: esfera; cilindro; cone e paralelepípedo.
Retangular.
– Geometria Analítica: Distância entre dois pontos; equação de circunferência; equação
de reta; paralelismo perpendiculares modos retas.
– Trigonometria: Definição de seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo e no ciclo
trigonométrico; relações fundamentais entre seno e cosseno de um mesmo arco; seno e
cosseno da soma e diferença de dois arcos.
Sugestões bibliográficas:
BEZERRA, Jairo. Matemática. ed. renovada. São Paulo: Saraiva.
GIOVANNI, José Ruy; BONJORNO, J. Roberto. Matemática fundamental. São Paulo:
FTD, v. único.
IEZZI, Gelson; DOLCE, Osvaldo; MACHADO, Antônio. Matemática e realidade. 1º grau.
São Paulo: Atual.
IEZZI, Gelson; NURAKAMI, C. Fundamentos de matemática elementar. 2º grau. São
Paulo: Scipione.
IEZZI, Gelson; DOLCE, Osvaldo; DEGENSZAJN, David; PÉRIGO, Roberto. Matemática.
Volume único. São Paulo: Atual.
ROKU, Carlos Kazuhito. Os elos da matemática. São Paulo: Saraiva.
MACHADO, A. S. Matemática: temas e metas. São Paulo: Atual.
PAIVA, Manoel. Matemática. São Paulo: Moderna, v.1, 2, 3.
LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS)
A prova de Língua Inglesa visa avaliara capacidade e interpretação de textos de língua
inglesa de diferentes gêneros e compreensão de questões gramaticais do inglês. As
questões serão elaboradas em português. As questões têm como objetivo verificar a
capacidade de produção de leitura (inferência, analogia, raciocínio, interpretação) do
vestibulando. A compreensão das mensagens apresentadas em pequenos textos
informativos, apelativos e/ou emotivos em língua inglesa será avaliada por meio da
interpretação de partes do contexto ou do texto em sua globalidade. Os textos
apresentados podem ser gráficos, charges, cartoons, ilustrações, músicas, poesia e
textos escritos em geral, retirados de revistas, periódicos, semanários, jornais e meios de
comunicação impressa. As questões de cunho gramatical serão exploradas no contexto,
privilegiando a sua função discursiva. Os textos podem vir acompanhados de pequenos
glossários.
Conteúdo (tópicos gramaticais):
Simple present. Interrogative words (how often/how long/why). Possessive adjectives and
pronouns. Genitive case. Present continuous. Object pronouns. Ordinals and cardinals.
Also, too, either, neither. Countable and uncountable nouns. Noun quantifiers: much,
many, little, few, a little, a few, a lot of, lots of, plenty of, a great deal of. Simple past.
Regular and irregular verbs. Prepositions of time. Past continuous. When/while.
Comparative and superlative forms. Future forms: going to x will. Imperative. Prepositions
of place. Reflexive pronouns. Indefinite pronouns. Relative pronouns. Present perfect
simple. Past perfect simple. Modal verbs. Tag questions. Passive voice. Reported speech.
Phrasal verbs. Conditional (1st,2nd,3rd).
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Sugestões bibliográficas:
DIAS, R. Inglês instrumental: leitura crítica. Belo Horizonte: UFMG, 1990./Reading
critically in English–Inglês instrumental. Belo Horizonte: UFMG.
University. English grammar in use. Cambridge University Press, 1997.
MURPHY, R. Essential grammar in use. Cambridge University, New York, 1990;
SWAN, M.; WALTER, C. How English works. London: Oxford University Press, 1997.
Recomenda-se a leitura de textos não simplificados linguisticamente retirados de revistas
em língua inglesa (SpeakUp, Time, News Week, National Geografic, Reader’s Digest,
etc.), jornais, material publicitário, material informativo e educativo em língua inglesa.
LÍNGUA ESTRANGEIRA (ESPANHOL)
Conteúdo:
Aprova de Língua Espanhola visa avaliar a capacidade do candidato na compreensão e
interpretação de textos nessa língua. O vestibulando deve provar domínio da língua
espanhola no reconhecimento e compreensão do léxico fundamental; na compreensão e
interpretação da fraseologia comum (espanhola e hispano-americana) de uso atual na
compreensão da gramática básica da língua – o que será demonstrado pela compreensão
e interpretação de diferentes tipos de textos (de informação jornalística recente,
divulgação científica, ficção contemporânea, de caráter pedagógico, da mídia atual, etc.).
Sugestões bibliográficas:
ALADRÉN, M. Del C. Espanhol básico. Porto Alegre: Sagra.
BALLESTERO-ALVAREZ, M. E.; SOTOBALBÁS, Marcial. Gramática Española. São
Paulo: Fro.
BECKER, I. Manual de español. São Paulo: Nobel.
COIMBRA, M. de L. R. Gramática prática de espanhol. São Paulo: Nobel.
SOUZA, Jair de Oliveria, Español para brasileños. São Paulo: FTD.
Diccionario de la lengua española–Real Academia Española.Madri: Espasa-Calpe.
FLAVIA, Eugenie FERNÁNDEZ, Gretel. Êxito: Guia didáctica: repertorio de exámenes
para ingresso em La Universidad. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico.
GARCIA, Hamílcar. Dicionário Globo Português Español/Español Português. São Paulo:
Globo.
GONZÁLES HERMOSO, Alfredo. Conjugares fácil em español de Españay de América.
Madrid: Edelsa.
LORENZO, Balbina. Dicionário de falsos amigos. São Paulo: Enterprise Idiomas.
MATTEBON, Francisco. Gramática comunicativa Del españo. Madrid: Edelsa, tomoI eII.
MILANI, Esther Maria. Gramática de espanhol para brasileiros. São Paulo: Adelsa.
MILLARES, Selena. Método de español para extranjeros. Madri: Edinumen, nível: básico,
intermedio superior.
Ortografia de la lengua española–Real Academia Española de Madrid–Espasa Calpe.
Señas: Diccionario para la Enseñanza de la Lengua española para Brasileños/Universidad
Alcaláde Henares–São Paulo: Martins Fontes.
ROSA, S. etalii. Espanõl lengua extranjera. Nuevoven. Madrid Edelsa. v. IeII.
CONHECIMENTOS GERAIS
- GEOGRAFIA
A prova de Geografia objetiva que o candidato demonstre conhecimento da organização
do espaço mundial, do espaço brasileiro e das suas inter-relações.
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Conteúdo:
– A geografia como ciência do espaço físico e ambiental. Conceitos básicos; território,
lugar, paisagem e região. A produção do espaço geográfico.
– A representação do espaço geográfico. Técnicas cartográficas; escalas, fusos horários,
coordenadas geográficas; projeções cartográficas. Os mapas e as visões de mundo.
Movimentos da Terra, estações do ano.
– Espaço geográfico e dinâmica ambiental. O planeta Terra: estrutura; dinâmica interna e
externa; tectônica global e suas relações com o relevo e com a ocorrência de recursos
minerais. Processos geomorfológicos e formas de relevo. Geologia e geomorfologia do
Brasil. A dinâmica atmosférica: fenômenos meteorológicos e climáticos e sua relação com
as atividades socioeconômicas. Hidrografia e recursos hídricos: distribuição,
disponibilidade, usos e degradação. Biosfera: solos, vegetação e fauna; As grandes
paisagens naturais do globo. Principais paisagens do Brasil.
– Espaço geográfico e dinâmica socioeconômica. Espaço industrial: tipos de indústria,
fatores locacionais, diferentes formas de industrialização no mundo. A revolução científicotecnológica e suas implicações nos processos de industrialização. Divisão Internacional
do Trabalho; industrialização e urbanização. O espaço urbano: o processo de urbanização
nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, redes urbanas, metropolização, problemas
urbanos, exclusão social, relação campo-cidade. Espaço rural: agricultura, crescimento
econômico e desigualdades. Condicionantes naturais da produção agrícola. Agricultura e
meio ambiente: sustentabilidade x produtividade. A diversidade na organização do espaço
rural. Movimentos sociais no campo. Agricultura nos países desenvolvidos e
subdesenvolvidos. Modernização da agricultura: complexos agroindustriais, expansão da
fronteira agrícola no Brasil, o modelo agroexportador brasileiro, estrutura fundiária
brasileira.
– População. Os contrastes populacionais existentes no espaço mundial: contrastes na
distribuição espacial da população, no crescimento demográfico e na distribuição de
renda. O contraste Norte-Sul: desenvolvimento x subdesenvolvimento. A estrutura da
população nos países ricos e nos países pobres. Principais fluxos migratórios na
atualidade, no mundo e no Brasil. Políticas de controle da natalidade, teorias
demográficas, indicadores socioeconômicos, desemprego, subemprego. Aspectos
socioculturais: consumo, religião.
– Processo de globalização e fragmentação. Fluxos de produtos, capitais, serviços e
informações. Blocos econômicos, conflito centro-periferia, movimentos regionalistas no
mundo. A questão ambiental no mundo. Administração de áreas em comum (Antártica e
oceanos) e de interesses comuns (paz, segurança, desenvolvimento, meio ambiente).
Crises econômicas e sociais nos países periféricos.
– Geografia do Brasil. O Brasil no contexto da globalização. Os processos de
industrialização e urbanização: O papel do Estado e do capital estrangeiro; concentração
espacial e financeira da atividade industrial. As fontes de energia. As redes urbanas e o
processo de metropolização. O espaço agrário: a modernização brasileira e as alterações
na produção agrícola, na estrutura fundiária e nas relações de trabalho. A dinâmica das
fronteiras agrícolas. Transportes, fluxos e a organização do espaço: a densidade das
redes rodoviária e ferroviária; a política rodoviarista; os transportes e a integração do
espaço nacional. População: crescimento demográfico, distribuição e estrutura da
população e as migrações internas. Espaço natural brasileiro: a estrutura geológica e sua
relação com as riquezas minerais. O relevo e sua influência na ocupação humana;
paisagens naturais do Brasil; a modernização do país e o impacto sobre o meio ambiente.
Os contrastes regionais e as divisões regionais do Brasil.
– A configuração político-ideológica mundial: Os sistemas socioeconômicos:
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características, evolução e perspectivas. A nova ordem mundial: globalização e
fragmentação do espaço.
– As desigualdades econômicas e sociais mundiais: Subdesenvolvimento: noção e
controvérsia, o mundo desenvolvido, o mundo não desenvolvido.
– Crescimento populacional e urbano: A estrutura demográfica mundial; explosão
demográfica; a intensificação e expansão do processo de urbanização no mundo
contemporâneo; a tendência à metropolização: o crescimento acelerado das grandes
cidades; problemas de explosão urbana; as migrações no Brasil e no mundo.
– A indústria: evolução histórica, a industrialização clássica, planificada e tardia; a
atividade industrial no contexto da globalização.
– Brasil: país industrializado do Terceiro Mundo; o Brasil e as relações internacionais; a
distribuição espacial da indústria; o mercado de consumo interno; a circulação das
riquezas; a organização do espaço geográfico brasileiro e de Goiás.
– Agricultura: uso da terra e estrutura fundiária; o impacto das inovações tecnológicas nas
atividades agropecuárias; o meio ambiente e a agricultura; o processo de modernização
agrícola e a proletarização do trabalhador rural no Brasil.
– Meio ambiente e paisagem natural: a relação homem-natureza; a interação dos
elementos da paisagem natural; a paisagem no seu conjunto; os processos interativos
homem-meio ambiente; subdesenvolvimento e degradação ambiental; a questão
ambiental no Brasil e em Goiás.
Sugestões bibliográficas:
MAGNOLI, Demétrio; ARAÚJO, Regina. Paisagem e território: Geografia geral e do Brasil.
São Paulo: Moderna. MAGNOLI, Demétrio. Geografia para o ensino médio. São Paulo:
Atual.
PEREIRA, Diamantino et al. Geografia: ciência do espaço - o espaço brasileiro. São Paulo:
Atual.
PEREIRA, Diamantino et al. Geografia: ciência do espaço - o espaço mundial. São Paulo:
Atual. SCALZARETTO, Reinaldo. Geografia geral: nova política. São Paulo: Scipione.
VISENTINI, J. William. Sociedade e espaço: Geografia do Brasil. São Paulo: Ática.
VISENTINI, J. William. Sociedade e espaço: Geografia geral e do Brasil. São Paulo: Ática.
GOMES, Horiestes; TEIXEIRA NETO, Antônio. Geografia Goiás-Tocantins. Goiânia,
CEGRAF/UFG. SIMIELLI, Maria Elena. Geoatlas. São Paulo: Ática.
Recomenda-se a leitura de periódicos atuais, jornais, revistas.
- HISTÓRIA
A prova de História pretende avaliar o conhecimento do vestibulando no estudo e análise
da história das sociedades humanas no tempo, com visão crítica dos fenômenos
históricos, identificando relações e diferenças nos diversos contextos, tanto no mundo
quanto no Brasil.
Conteúdo:
– Antiguidade Clássica. A antiguidade ocidental: Grécia e Roma: Sociedade, cultura e
legado; economia, sociedade, política, filosofia, artes e mitologia. A democracia e a polis
grega. Helenismo; a crise do escravismo e o fim do mundo antigo. Surgimento e expansão
do Cristianismo.
– Idade Média. O mundo medieval. Feudalismo europeu: Organização política e
econômica. A Sociedade das Três Ordens. O campo e a cidade. A Igreja Católica
Medieval. Império Bizantino e Mundo Islâmico. Crise do feudalismo e as origens do
capitalismo.
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– Transição do feudalismo para o capitalismo. Construção do mundo moderno.
Humanismo e Renascimento. A revolução científica do século XVII. Reformas religiosas.
A Revolução Inglesa. Formação dos Estados modernos. Absolutismo, mercantilismo e
expansão marítima e comercial. A sociedade de corte.
– Colonização da América. Os povos pré-colombianos. Conquista e formação dos
impérios coloniais. Exploração colonial; formas de trabalho e de produção econômica.
Organização política e administrativa. Encontro de culturas, aculturação e resistência. A
cultura indígena brasileira. A pecuária e a ocupação do interior; a idade do ouro no Brasil.
Goiás colônia: a mineração e o povoamento.
– Formação do mundo moderno. A crise do Antigo Regime. Iluminismo. Liberalismo.
Revolução Francesa. Revolução Industrial. A cultura burguesa e a ideia de progresso.
– Construção dos estados nacionais nas Américas. A crise do sistema colonial.
Emancipação política das colônias espanholas, portuguesas, inglesas e francesas. A
Doutrina Monroe e a expansão territorial dos Estados Unidos. Caudilhismo e militarismo
na América Hispânica.
– O Brasil no século XIX – Estruturação da Ordem Monárquica. A Interiorização da
Metrópole e a construção do Estado Nacional. Rebeliões regenciais e movimentos de
contestação social e política. A expansão da lavoura cafeeira e a consolidação das elites
rurais. A abolição do tráfico negreiro e a crise da ordem escravista. Os conflitos do Prata
e a Guerra do Paraguai. Identidade nacional. A Crise da Ordem Monárquica.
– Consolidação e expansão da ordem burguesa. As revoluções liberais. Imperialismo e
neocolonialismo. Formas de contestação da ordem burguesa: movimentos operários,
socialismo, comunismo e anarquismo.
– Brasil republicano. O movimento republicano e a queda da Monarquia. Os militares e a
República. Oligarquias, coronelismo e a consolidação da ordem republicana.
Industrialização e a questão operária. A Belle Epoque e o modernismo. Crise do modelo
agrário exportador e Revolução de 1930. Estado Novo: autoritarismo, corporativismo e
direitos sociais. Redemocratização, populismo e desenvolvimentismo. A ditadura militar (o
golpe de 1964 e os governos militares) e a modernização conservadora. A transição
democrática.
– Crise do capitalismo, guerras e revoluções do século XX. Primeira Guerra Mundial.
Revolução Russa. Crise de 1929. Regimes totalitários e a Segunda Guerra Mundial.
Guerra Fria. Descolonização da Ásia e África. Revoluções socialistas no mundo
contemporâneo. Movimentos de contracultura. Conflitos étnicos e ambientalismo.
Neoliberalismo e globalização. Terrorismos e conflitos árabe-israelenses. A nova ordem
mundial. A igreja no mundo atual. A cultura contemporânea e os meios de comunicação
de massa. A mídia e a internet.
– História da África.
Sugestões bibliográficas:
ALENCAR, Francisco; CARPI, Lúcia; RIBEIRO, Marcus Venício. História da sociedade
brasileira. Rio de Janeiro: Ao
Livro Técnico.
ARRUDA, José Jobson de A.; PILETll, Nelson. Toda a história: história geral e do Brasil.
São Paulo: Ática.
COTRIM, Gilberto. História e consciência do mundo. São Paulo: Saraiva. COTRIM,
Gilberto. História e consciência do Brasil. São Paulo: Saraiva.
FARIA, Ricardo de Moura; MARQUES, Adhemar Martins; BERUTTI, Flávio Costa.
História. Belo Horizonte: Lê, v. 3.
NADAI, Elza; NEVES, Joana. História geral: antiga e medieval. São Paulo: Saraiva.
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NADAI, Elza; NEVES, Joana. História geral: moderna e contemporânea. São Paulo:
Saraiva. NADAI, Elza; NEVES, Joana. História do Brasil: da colônia à República. São
Paulo: Saraiva. NADAI, Elza; NEVES, Joana. História da América. São Paulo: Saraiva,
[s.d].
PALACIN, Luis; MORAES, M. Augusta de Sant'Anna. História de Goiás. Goiânia: UCG.
PAZZINATO, Alceu Luiz; SENISE, Maria Helena Valente. História moderna e
contemporânea. São Paulo: Ática. VICENTINO, Cláudio. História geral: ensino médio. São
Paulo: Scipione.
VICENTINO, Cláudio. História do Brasil. São Paulo: Scipione.
Recomendam-se leituras complementares de jornais, revistas e periódicos atuais.
XVI – CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO DE 2017/2 (VESTIBULAR)
CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DO VESTIBULAR AGENDADO E DESEMPENHO ENEM
DATAS
HORÁRIOS
MODALIDADES
ATIVIDADES
LOCAIS
Publicações
do
Jornal O H o j e de
Extrato do Edital Jornal
12/07/2017
8h
Extrato do Edital do
O Hoje, de Goiânia
Goiânia, Goiás
Processo Seletivo
Publicação do Edital
Mural da FNG
12/07/2017
13h
Digitalizado (PDF)
do Processo Seletivo
Site www.fng.edu.br
Inscrição do Processo
25/07/2017 a
13h às 22h
Seletivo
Período de inscrições
FNG (em Porangatu)
24/08/2017
Vestibular Agendado
Processo Seletivo
Mural da FNG
26/07/2017 a
(Vestibular
14h ou 18h
Aplicação da prova
28/08/2017
Site www.fng.edu.br
Agendado)
27/07/2017 a
30/08/2017
28/07/2017 a
31/08/2017

18h
13h às 22h

25/07/2017 a
24/08/2017

13h às 22h

28/07/2017 a
31/08/2017

13h às 22h

07/08/2017

18h50min

ENDEREÇO
DA FNG

Processo Seletivo
(Vestibular Agendado)
Processo Seletivo
Vestibular Agendado
Processo Seletivo
(Boletim de
desempenho no
ENEM)
Processo Seletivo
(Boletim de
desempenho no
ENEM)

Publicações
resultado

Alunos calouros

do

Secretaria da FNG

Matrícula

Secretaria da FNG

Período de inscrição
e entrega do boletim
do desempenho no
ENEM

Secretaria da FNG

Matrícula

Secretaria da FNG

Início das aulas

FNG

Faculdade do Norte Goiano (FNG)
Rua 06, esquina com Rua 01, n. 21, Setor Leste, telefone 62 3367-1090, Porangatu, Goiás.

XVII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Será considerado “treineiro” o candidato que for classificado, mas não apresentar a
documentação da escolaridade do Ensino Médio ou de curso equivalente, definido por lei
educacional, no dia da matrícula, não podendo efetuá-la.
2. Para o trancamento da matrícula, o candidato deverá estar regularmente
matriculado e ter cursado um semestre.
3. O candidato/aluno é responsável, sob as penas da lei, pelas informações fornecidas e
documentos entregues à FNG.
4. O candidato/aluno é responsável pela atualização do seu endereço, telefone e email sempre que houver alteração; pelo material de uso pessoal, didático e individual; pelo
equipamento de proteção individual (EPI), requeridos para as atividades acadêmicas
específicas de acordo com a relação fornecida pela coordenação e pelos professores do
1.
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curso.
5. O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) exige disponibilidade de tempo do aluno para
as aulas teórico - práticas e estágio, que poderão ser programadas nos turnos matutino,
vespertino e noturno, podendo compreender períodos das 8h às 22h30min. Aos sábados
também poderá haver atividades durante o dia até às 18h.
6. A FNG, conforme Termo de Adesão firmado pelo CESNG e o MEC, poderá matricular
candidatos aprovados e selecionados para ocupar vagas oferecido no presente Processo
Seletivo mediante participação no Programa Universidade para Todos (Pro Uni), conforme
Lei n. 11.096/2005.
7. A FNG também mantém Programa de Bolsa Universitária, em convênio com o
Município de Porangatu e com a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG).
8. A programação acadêmica da FNG prevê turmas de 50 alunos.
9. A Comissão Organizadora do Processo Seletivo 0 2 /2017 fará publicar o extrato do
presente edital no jornal O Hoje, Goiás, com circulação diária no estado e no município
de Porangatu, no dia 12/07/2017 e publica o edital na íntegra por meio da sua afixação
no mural de entrada da FNG e por meio do seu site eletrônico: www.fng.edu.br.
10. A FNG poderá realizar novo Processo Seletivo a qualquer momento, havendo vagas
remanescentes.
11. O prazo de validade deste edital é de uma semestralidade do ano letivo,
correspondendo ao segundo semestre de 2017.
12. O horário das provas tem como parâmetro o horário oficial de Brasília, DF.
13. O Cartão de Respostas não poderá ser amassado nem rasurado, pois não haverá
substituição do mesmo devido ao manuseio incorreto.
14. O candidato deve preencher cuidar e entregar devidamente o seu Cartão de Respostas,
pois somente ele será corrigido pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo, que
não considerará respostas nos Cadernos de Provas.
15. A Comissão Organizadora do Processo Seletivo terá a responsabilidade da execução
do vestibular, da guarda e da destinação das provas, cartões de respostas, redações e
fichas de inscrição.
16. Mais informações a respeito deste edital podem ser obtidas pelo telefone (62)33671090.
17. Os casos omissos relativos a este edital serão resolvidos pela Comissão Organizadora
do Processo Seletivo de 03/2017.

FNG, Porangatu, GO, em 10 de junho de 2017.
Comissão Organizadora do Processo Seletivo de 03/2017.
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