
 

 

 
EDITAL Nº. 017/2018 

 
PROCESSO SELETIVO / VESTIBULAR DE INVERNO 

  
2018/2 

 
Nos termos do artigo 64 e seus parágrafos, do Regimento Geral da Fateb – Faculdade de 

Telêmaco Borba – e de ordem da Srª. Diretora Geral, comunicamos aos interessados que estão 

abertas as inscrições para o Processo Seletivo/Vestibular de Inverno para o 2º semestre de 

2018, oferecendo vagas nos seguintes cursos: 

 

1. CURSOS À DISTÂNCIA (EAD) 

 

CURSOS 
ATOS AUTORIZATIVOS 

Aut. Rec. Natureza N° Data 

Administração  X  Portaria 525 07/2015 

Ciências Contábeis X  Portaria 524 07/2015 

Pedagogia X  Portaria 522 07/2015 
 

CURSOS VAGAS DURAÇÃO 

 

MODALIDADE 

Administração  250 8 semestres EAD 

Ciências Contábeis 250 8 semestres EAD 

Pedagogia 250 8 semestres EAD 

 

 

2. ESTRUTURA 

 

2.1 O Processo Seletivo – 2018/2 será realizado no período de 20 a 30 de junho 

de 2018 e dará acesso aos cursos constantes nos quadros acima, ministrados 

pela FATEB, nos endereços que seguem:  

 

- FATEB – Unidade Telêmaco Borba: Av. Marechal Floriano Peixoto,  

 nº 1181 – Alto das Oliveiras. 

 

- FATEB – Unidade Curiúva: Rua João Milleo, 265 – Centro. 

 

- FATEB – Unidade Ortigueira: Rua Manoel Guimarães, 60 – Centro. 

 



 

 

- FATEB – Unidade Tibagi: Praça Edmundo Mercer, 168 – Centro. 

 

2.2 A efetivação das matrículas deverá obedecer às disposições do presente 

Edital.  

 

2.3 Os cursos oferecidos pela Fateb – Faculdade de Telêmaco Borba funcionarão 

em regime semestral, na modalidade à distância, sendo as aulas 100% online. 

 

3. INSCRIÇÕES 
 

   A inscrição do candidato no Processo Seletivo – 2018/2 implica na aceitação plena das 

normas estabelecidas no presente Edital, em legislação específica e no Regimento 

Interno da Faculdade de Telêmaco Borba. 

 

3.1 O período de inscrição para o Processo Seletivo a que se refere o presente 

Edital será de 22 de maio a 19 de junho de 2018, pelo telefone 0800 3271 800, 

pelo site www.fatebtb.edu.br ou na secretaria de qualquer uma das unidades 

(Telêmaco Borba, Curiúva, Tibagi e Ortigueira). 

- Horários de atendimento Unidade Telêmaco Borba: de segunda a sexta-

feira das 8h às 22h; aos sábados das 8h às 12h. 

 

- Horários de atendimento Unidades Curiúva e Tibagi: de segunda a sexta-

feira das 12h45 às 17h e das 18h às 22h; aos sábados das 9h30 às 12h. 

 

- Horários de atendimento Unidade Ortigueira: segunda, terça, quinta e 

sexta-feira das 12h45 às 17h e das 18h às 22h; quarta-feira das 9h45 às 13h e 

das 15h às 20h; aos sábados das 9h30 às 12h. 

 

4. PROVAS 
 
 

4.1 O candidato poderá realizar a prova em qualquer uma das unidades FATEB, 

no período de 20 a 30 de junho de 2018, conforme sua disponibilidade e o 

horário de atendimento de cada local. 

 



 

 

 

 

 

 

 

4.2  Para acesso aos locais das provas, o candidato deverá apresentar um 

documento com foto (Cédula de Identidade, Carteira de Trabalho ou Carteira 

de Habilitação); 

 

4.3  O Processo Seletivo constará apenas de prova de redação, com duração de 

até 2 (duas)  horas. 

 

4.4  A redação deverá seguir o tema proposto, ter no mínimo 15 e no máximo 20 

linhas, com média para aprovação de 5,0 pontos. 

 

 

5. INFRAÇÃO  
 
 

5.1 Será excluído do Processo Seletivo – 2018/2 o candidato que, passiva ou 

ativamente, for encontrado praticando qualquer espécie de fraude ou tentativa 

de fraude, atos de improbidade ou de indisciplina na realização da prova. 

 

6. RESULTADO 

6.1 O resultado do Processo Seletivo – 2018/2 será publicado no dia 02 de julho de 

2018, às 14h, através de Edital afixado nas dependências da Fateb e pelo site 

www.fatebtb.edu.br. 

 

6.2 O resultado do Processo Seletivo será válido apenas para o período a que 

expressamente se refere o presente Edital. 

 

7.  MATRÍCULA  
 

7.1 Farão matrícula os alunos classificados para as vagas dos cursos a que se 

refere o presente Edital, no período de 02 a 07 de julho de 2018: 

           

7.2 Para matrícula, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:  

 

 1 cópia autenticada do histórico do ensino médio, 

http://www.fatebtb.edu.br/


 

 

 

 1 cópia autenticada do RG, 

 

 1 cópia autenticada da certidão de nascimento ou casamento, 

 

 1 cópia simples do CPF 
 
 

 1 cópia simples do título de eleitor 

 

 1 cópia simples da carteira de reservista 

 

 1 cópia simples do comprovante de endereço atualizado. 

 

 

7.3 Em nenhuma hipótese será aceita a matrícula sem a apresentação do 

comprovante de conclusão do Ensino Médio ou equivalente. 

 

8. ACESSIBILIDADE 

 

8.1 Para candidatos com deficiência, que apresentem necessidades específicas, serão 

oferecidos softwares de apoio ou salas com tradutor de LIBRAS ou mesmo 

impressões diferenciadas para quem tenha dificuldades de visão. 

 

A Comissão do Processo Seletivo – 2018/2 terá plenos poderes para orientar, realizar e 

fiscalizar os trabalhos, bem como para analisar e julgar os casos omissos. 

 

 

 

                       Telêmaco Borba, 22 de maio de 2018. 

 

 

                                                          

         Paula Regina Pontara                                                  Letícia de Melo Campos 

              Diretora Geral                                                                Secretária Geral 

        Port.02/14 de 20/02/2014                                      Port. 004/2016, de 01/04/2016 

 


