MANUAL DO CANDIDATO
2o VESTIBULAR / 2017
“A melhor teoria é a prática.”

“A imaginação é mais importante que o conhecimento.”
Albert Einstein.

MISSÃO DO IESB
A missão do IESB é criar um ambiente de excelentes condições de aprendizagem para que os alunos
desenvolvam o máximo de suas potencialidades e possam se transformar em cidadãos responsáveis, que sejam
capazes não só de questionar e criticar, como também de responder e construir.
No IESB nós perseguimos as inovações e as mudanças no ensino, desafiando os limites da tradição, para formar
profissionais que sejam líderes e cidadãos que modifiquem a sociedade.
O IESB é a melhor opção para o ensino superior em Brasília, porque nós garantimos aqui a oportunidade de
sucesso acadêmico por meio da excelência de nosso ensino, de um currículo baseado nas relações entre
ciência, tecnologia, sociedade e humanidades. Nós valorizamos a responsabilidade partilhada com o aluno na
sua aprendizagem.
Nosso pacto com a excelência nos direciona para a procura de um desenho inovador de aprendizagem,
apoiado por novas tecnologias e por equipamentos modernos.
Queremos ser co-responsáveis na formação de pessoas que saibam conviver com o conflito e a dúvida, que não
tenham medo de arriscar, que saibam trabalhar em equipe e resolver problemas. Valorizamos, principalmente,
a formação de cidadãos que se tornem agentes de mudança da sociedade e da profissão em que atuarão no
futuro.
Eda Coutinho Barbosa Machado de Souza*
Diretora Geral

*Mestre e Doutora em Educação pela The Pennsylvania State University, Pensilvânia, EUA, Eda Coutinho concluiu seu pósdoutorado sobre inovações do sistema de educação no Instituto Max-Planck em Berlim, Alemanha. Educadora nata, foi
alfabetizada pela mãe e começou aos 17 anos sua carreira. Hoje, assume o IESB com compromisso de sempre evoluir e
oferecer o melhor aos alunos e sociedade. Em sua trajetória, assume também a autoria de vários artigos sobre inovações
no ensino, avaliação e educação à distância. Com freqüência, participa de Conferências/Seminários no Brasil e no exterior,
tendo já ministrado palestras na América Latina (Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Peru e Venezuela), Europa
(Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Portugal), Países Asiáticos (Japão e Coréia do Norte) e Estados Unidos e Canadá.
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NORMAS GERAIS DO PROCESSO SELETIVO
O 2o Processo Seletivo/2017 do IESB, para acesso aos cursos de graduação, será realizado para todos os candidatos
que tenham concluído ou que venham a concluir o Ensino Médio (2o Grau) ou equivalente, até a data final
estabelecida para as matrículas dos classificados.
Todos os procedimentos do Processo Seletivo – inscrição, cursos, data do exame, convocação dos candidatos
selecionados, informações sobre a matrícula e outras – encontram-se, em detalhes, neste manual.
O 2º Processo Seletivo/2017, para o preenchimento de vagas oferecidas para o 2o semestre do ano letivo de 2017 do
IESB, será realizado de acordo com os critérios a seguir: para a modalidade presencial um exame de conhecimentos,
realizado por meio de vestibular agendado, mediante aplicação de provas objetivas e de redação em Língua
Portuguesa, em datas previamente agendadas pelo candidato. Para a modalidade EAD o Processo Seletivo EAD
consiste na aplicação da prova de redação em Língua Portuguesa, em datas previamente agendadas pelo candidato.
Para ambas as modalidades, presencial ou EAD, o candidato que realizou a prova do ENEM – Exame Nacional do
Ensino Médio – a partir do ano de 2010 – poderá efetivar a matrícula sem necessidade de participar o processo
seletivo, desde que tenha aproveitamento igual ou superior a 30% da nota em qualquer dos exames. O candidato
deverá manifestar seu interesse no ato da inscrição e a matrícula será feita mediante a apresentação do Boletim de
Desempenho, que pode ser obtido no site do MEC, e dos documentos de matrícula exigidos na página 10 deste
Manual, que deverão ser apresentados na Central de Atendimento ao Aluno.
O EDITAL DO PROCESSO SELETIVO poderá ser modificado pela COAG – Comissão de Acesso à Graduação –, visando
ao melhor êxito do concurso. As modificações, se necessárias, serão tornadas públicas e estarão de acordo com a
legislação vigente.
A inscrição do candidato implica a aceitação das condições do concurso e das decisões que possam ser tomadas pela
COAG em casos omissos.
O Centro Universitário IESB é inscrito no FIES que está regulamentado pelas Portarias Normativas: Nº 10 datada de
30 de abril de 2010 e suas atualizações.
O Centro Universitário IESB, possui um crédito rotativo estudantil financiado por verbas orçamentárias próprias do
IESB que possibilita ao aluno regularmente matriculado pagar 50% da mensalidade durante seus estudos e os outros
50% após a conclusão do curso, em período igual ao que o crédito foi utilizado.
O aluno regularmente matriculado no Centro Universitário Iesb poderá obter informações sobre o FIES e o CREDIES
no endereço eletrônico www.iesb.br/financiamentos.
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INSCRIÇÃO
Procedimentos da Inscrição
O IESB realiza as seguintes formas de acesso ao ensino superior – vestibular agendado (modalidade presencial), processo
seletivo EAD (modalidade EAD) e ingresso com aproveitamento da nota do ENEM (ambas as modalidades). Para a
inscrição em qualquer uma das duas modalidades, o candidato necessita:
● preencher a ficha de inscrição on-line, no site www.iesb.br/vestibular, ou nos postos credenciados;
● O Vestibular Agendado é isento de taxa de inscrição, o candidato deve fornecer, um pacote de fraldas (infantis ou
geriátricas) ou uma lata de leite em pó, que deverão ser entregues no dia de realização do exame do vestibular agendado.
As doações recebidas serão destinadas a ações de responsabilidade social do IESB.
● O Ingresso com o aproveitamento da nota do ENEM e o Processo Seletivo EAD são isentos de taxa de inscrição.

Prazos e Locais das Inscrições
Vestibular Agendado, Processo Seletivo EAD e Ingresso com o uso da nota do ENEM
As inscrições para os processos seletivos serão realizadas no período de 02 de maio a 11 de agosto de 2017.

Locais das inscrições
As inscrições poderão ser realizadas no endereço eletrônico http://www.iesb.br/vestibular e nos seguintes postos:
Asa Sul – Campus Edson Machado
SGAS Quadra 613, Conjunto “G”, Av. L2 Sul, Brasília-DF
Telefones: 3340-3747
Asa Norte – Campus Giovanina Rímoli
SGAN Quadra 609, Conjunto “D”, Av. L2 Norte, Brasília-DF
Telefones: 3340-3747
Ceilândia – Campus Liliane Barbosa
QNN 31, Área Especial B e C, Lote D, Módulo E, Ceilândia, Brasília-DF
Telefone: 3340-3747
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As inscrições nos campi do IESB serão realizadas de segunda a sexta-feira no horário das 9 às 20h e, aos sábados, das 9 às
11h.

Inscrição via Internet
Vestibular Agendado e Processo Seletivo EAD
O candidato deverá preencher a ficha de inscrição on-line e emitir no final do processo o Cartão de Acesso, que confirma a
efetivação de sua inscrição. O IESB não se responsabiliza por solicitações de inscrição via Internet não recebida por
motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação,
assim como de outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência dos dados.
Para o preenchimento da Ficha de Inscrição, siga as instruções do site.

Ingresso com o uso da nota do ENEM
O candidato deverá preencher a ficha de inscrição on-line e inserir ao final de sua inscrição, no campo correspondente as
suas notas do ENEM e anexar o Boletim de Desempenho do ENEM em formato de imagem ou PDF, no campo apropriado.
Inscrições sem a anexação do Boletim não serão analisadas e representam a desclassificação do candidato. O IESB não se
responsabiliza por solicitações de inscrição via Internet não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores,
falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, assim como de outros fatores de ordem técnica
que impossibilitem a transferência dos dados.
Para o preenchimento da Ficha de Inscrição, siga as instruções do site.

Condições Gerais do Processo Seletivo
A simples inscrição feita por parte do candidato implica o reconhecimento e aceitação de todas as condições previstas no
Edital, neste Manual do Candidato e nas normas internas do IESB, seja para efeitos contratuais ou legais.
As informações prestadas no formulário de inscrição ou na solicitação de inscrição via Internet são de inteira
responsabilidade do candidato, dispondo o IESB do direito de excluir do processo seletivo o candidato que não preencher o
formulário de forma correta e/ou fornecer dados comprovadamente inverídicos.

Outras informações
Cartão de Acesso
A inscrição será oficializada com a impressão do Cartão de Acesso on-line ou pelos postos autorizados.
Candidatos com atendimento diferenciado
Os candidatos com deficiência auditiva ou visual, que necessitarem de atendimento diferenciado na realização do
vestibular – provas ampliadas, em braile ou auxílio de um ledor –, deverão comunicar à COAG – Comissão de Acesso à
Graduação – com antecedência mínima de 5 (cinco) dias da realização do exame.
Os candidatos com necessidades especiais de locomoção, inclusive gestantes e acidentados, deverão solicitar atendimento
especial à COAG, com antecedência mínima de 48 horas da realização das provas. A candidata que tiver necessidade de
amamentar durante a realização do exame deverá levar um acompanhante, que ficará em sala reservada para essa
finalidade e que será responsável pela guarda da criança.
Oferecimento de opções após as matrículas
O IESB se reserva o direito de não iniciar turmas com menos de 25 (vinte e cinco) alunos. Neste caso, os candidatos
classificados poderão optar por outro curso, do mesmo grupo, com vagas disponíveis, ou pela devolução das quantias
pagas. Não cabe aos candidatos qualquer reclamação ou recurso.
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Matrícula dos Classificados
Todo candidato deve estar ciente de que, caso não consiga comprovar, até a data da matrícula, a conclusão do Ensino
Médio (2o Grau) ou equivalente, por meio da apresentação de todos os documentos previstos em edital, a sua
desclassificação será automática, sem direito a qualquer reclamação ou recurso.

FICHA DE INSCRIÇÃO
(Instruções para Preenchimento on-line/eletrônico ou via Internet)

Cadastro do Candidato
A Ficha de Inscrição será totalmente preenchida no computador, eletronicamente, em qualquer posto autorizado de
inscrição ou via Internet.
O candidato deverá preencher corretamente todos os dados pessoais, informando o nome completo, e-mail, sexo, estado
civil, data de nascimento, CPF e documento de identidade.
O cadastro deve ser preenchido com o endereço completo. É importante que os dados referentes ao endereço sejam
corretos. Caso sua residência não seja servida pelo correio, indique o endereço de algum parente ou amigo.
Não se esqueça de colocar o número de todos os telefones para contato e e-mail. Se não tiver um telefone pessoal,
coloque necessariamente o número do telefone de um parente ou amigo para recados.

Resultado do ENEM
O candidato que realizou a prova do ENEM a partir de 2010 e obteve aproveitamento igual ou superior a 30% da nota em
qualquer dos exames poderá realizar a matrícula sem necessidade de prestar o processo seletivo. A matrícula deverá ser
feita mediante a apresentação do boletim de desempenho, que pode ser obtido no site do MEC, e os documentos de
matrícula que constam na página 10 deste Manual, que deverão ser apresentados na Central de Atendimento ao Aluno.

Escolha do curso e opções
O candidato poderá fazer a escolha de dois cursos, um em 1 a e outro em 2a opção. A convocação dos candidatos para o
preenchimento das vagas será feita respeitando-se a 1a opção. Após todas as convocações em 1a opção, se ainda existirem
vagas remanescentes, será feita a convocação para o preenchimento das vagas em 2 a opção, obedecendo-se
rigorosamente os critérios de classificação.
Exemplo: Se o candidato escolheu o curso de Direito Matutino como 1a opção, poderá escolher o curso de Direito Noturno
como 2a opção ou qualquer outro curso, de sua preferência, do mesmo grupo. Neste caso, o candidato que optou por
algum curso do Grupo I, não poderá escolher como 2 a opção o curso de Engenharia ou vice-versa.

QUADRO DE CURSOS, VAGAS E TURNOS.
Consulte edital publicado no site em www.iesb.br/vestibular
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EXAME
Locais de Realização dos Exames
Vestibular Agendado e Processo Seletivo EAD
As provas do vestibular agendado e Processo Seletivo EAD serão realizadas no período de no período de 13 de maio a 12
de agosto de 2017, de acordo com a data e horários previamente agendados pelo candidato no ato da inscrição, nos
seguintes locais:
a) Campus Edson Machado, localizado no SGAS Quadra 613, Conjunto “G”, Av. L2 Sul – Brasília-DF;
b) Campus Liliane Barbosa, localizado na QNN 31, Área Especial B e C, Lote D, Módulo E, Ceilândia – Brasília-DF,
Atenção! O candidato que concorrer ao vestibular agendado e processo seletivo EAD deverá chegar ao local de exame
com antecedência mínima de 15 minutos do horário de realização das provas. Não será permitida a entrada após o início
do exame.

Duração das provas
As provas do vestibular agendado têm duração de 3 (três) horas, incluído o tempo para transcrição da redação definitiva e
marcação do cartão de resposta.
A prova do processo seletivo EAD tem duração de 1 (uma) hora, incluído o tempo para transcrição da redação definitiva.

Documentos
No dia do exame, para qualquer uma das modalidades, o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, o Cartão de
Acesso, e o documento de identificação original com foto.
Vestibular da Responsabilidade Social – Este concurso é isento de taxa de inscrição. Contamos com sua colaboração em
doar no dia da prova um pacote de fraldas (infantis ou geriátricas) ou uma lata de leite em pó.
As doações recebidas serão destinadas a ações de responsabilidade social do IESB.

Programa
O exame, cujo programa está neste Manual, consiste de questões enfocando aspectos da política nacional e internacional,
meio ambiente, saúde, reforma agrária, ciência, tecnologia e educação. A finalidade é avaliar o nível de informação do
candidato, sua capacidade de análise crítica de problemas propostos e a sua interpretação.
À exceção da prova de Redação, todas as demais questões serão do tipo verdadeiro (V) ou falso (F).

Material obrigatório
Para o preenchimento do cartão de leitura óptica e folha de redação definitiva, o candidato deverá utilizar caneta
esferográfica de tinta preta.

Candidatos com Atendimento Diferenciado
Os candidatos inscritos no Processo Seletivo, que solicitaram atendimento diferenciado, devem procurar a coordenação
da COAG, que providenciará condições especiais para a realização do exame.
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Uso de equipamentos eletrônicos
Não será permitido no ambiente de provas o uso por parte dos candidatos de calculadoras, comunicadores eletrônicos ou
similares, como telefone celular, tablet, walkie-talkie etc., sob pena de se caracterizar como tentativa de fraude, o que
implicará a desclassificação do candidato.
Será excluído do processo seletivo o candidato que, passiva ou ativamente, for encontrado praticando qualquer espécie
de fraude, ato de improbidade ou de indisciplina na realização de qualquer prova.

Não Comparecimento ao local do exame
Não serão considerados aptos a realizar as provas os candidatos que estiverem, eventualmente, impossibilitados de
comparecer aos locais determinados para a realização das mesmas, salvo os casos especiais, comunicados à COAG, que
terão tratamento diferenciado, mediante decisão da Comissão de Acesso à Graduação.

Tipo de Prova
A prova das disciplinas prioritárias do Vestibular Agendado será do tipo verdadeiro ou falso, em um total de 30 questões
em cada grupo, com itens numerados de 1 a 5. Cada item deve ser analisado e respondido com V se for verdadeiro ou F se
for falso. O candidato poderá optar por não responder itens sobre os quais não tiver segurança, visto que não serão
computados no cálculo do resultado da questão.
A prova de Redação será manuscrita, com letra legível, sendo obrigatória a utilização de caneta esferográfica de tinta azul
ou preta.
A prova para os candidatos ao Processo Seletivo EAD consistirá na realização de uma Redação em Língua Portuguesa, que
será manuscrita, com letra legível, sendo obrigatória a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Os
candidatos ao curso de Engenharia Civil EAD, além do exame de Redação, preencherão um instrumento contendo
questões avaliativas, que complementará o Processo Seletivo EAD.

Correção da Redação
A prova de Redação é corrigida por uma banca de professores de Língua Portuguesa, atribuindo-se nota de 0 (zero) a 10
(dez) ao aproveitamento do candidato.

Disciplinas para os Grupos I e II – Cursos Presenciais

GRUPO I

CURSOS
Administração
Cinema e Mídias Digitais
Design de Interiores (Tecnólogo)
Design de Moda (Tecnólogo)
Design Gráfico (Tecnólogo)
Direito
Educação Física
Estética e Cosmética (Tecnólogo)
Fotografia (Tecnólogo)
Gastronomia (Tecnólogo)
Jornalismo
Nutrição
Pedagogia (Licenciatura)
Psicologia

DISCIPLINAS

QUESTÕES

Língua Portuguesa
História
Geografia
Língua Inglesa
Redação

10
7
7
6
-
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DURAÇÃO

3 Horas
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GRUPO II

Publicidade e Propaganda
Relações Internacionais
Serviço Social
Teatro

Língua Portuguesa
História
Geografia
Língua Inglesa
Redação

10
7
7
6
-

Matemática
Física
Química
Língua Inglesa
Redação

10
7
7
6
-

Arquitetura e Urbanismo
Ciência da Computação
Enfermagem
Engenharia Civil
Engenharia de Computação
Engenharia Elétrica
Jogos Digitais (Tecnólogo)
Rede de Computadores (Tecnólogo)

3 Horas

3 Horas

Prazo Mínimo de Saída da Sala
O candidato do Vestibular Agendado somente poderá retirar-se da sala após esgotado o prazo mínimo de UMA HORA do
início do exame. Após ter concluído e entregue a prova ao fiscal de sala, observado o prazo mínimo, o candidato deverá
retirar-se do prédio.

CORREÇÃO DAS PROVAS
Critério
A correção da prova objetiva das disciplinas prioritárias do Processo Seletivo será feita por computação eletrônica. A prova
de Redação será corrigida por uma banca de professores.
Para cada item o candidato poderá responder (V) ou (F) ou deixar em branco.
Será computada uma concordância (C) a todo item em que a resposta do candidato (V) ou (F) concordar com o gabarito da
prova.
Os itens deixados em branco ou assinalados com as duas opções (V) e (F) serão considerados nulos, não sendo, portanto,
computados para efeito de concordância (C).
Estará desclassificado o candidato que faltar ao exame, deixar qualquer uma das provas em branco ou obtiver nota 0
(zero) na prova de Redação. Nesse último caso, a desclassificação dar-se-á por: fuga ao tema; falta de unidade, clareza ou
coerência; impropriedade linguística; deficiência estrutural paragráfica ou redacional; desobediência ao comando da
questão.

Cálculo do Resultado da Prova
O resultado da prova (RPD) para cada disciplina é dado por:
RPD = (C / NQ) x 2, em que:
RPD: resultado da prova de cada disciplina;
C: número de concordâncias obtidas nos itens das questões;
NQ: número de questões de cada disciplina.
O resultado da Redação (RR) será atribuído por uma banca de professores na escala de 0 (zero) a 10 (dez).

Cálculo do Resultado Geral
O resultado geral (RG) das disciplinas prioritárias será dado por:
Grupo I RG = (RPP + RPH + RPG + RPI) / 4,
em que RPP, RPH, RPG e RPI representam os resultados das provas de Língua Portuguesa, História, Geografia e Língua
Inglesa, respectivamente.

8

MANUAL DO CANDIDATO – 2o VESTIBULAR / 2017

Grupo II RG = (2 x RPM + 2 x RPF + RPQ + RPI) / 6
em que RPM, RPF, RPQ e RPI representam os resultados das provas de Matemática, Física, Química e Língua Inglesa,
respectivamente.

Cálculo do Resultado Final
O resultado final (RF) de cada candidato será calculado obedecendo-se à fórmula:
RF = 3 x RG + RR
O resultado acima será utilizado como resultado final do Processo Seletivo do IESB para a classificação dos candidatos, no
vestibular agendado eletrônico.

CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS
Edital de Convocação
Vestibular Agendado e Processo Seletivo EAD
O resultado dos candidatos classificados e selecionados no vestibular agendado e processo seletivo EAD será divulgada
no site do IESB em até 2 (dois) dias úteis após o dia de realização das provas, sendo a matrícula condicionada à
disponibilidade de vaga no curso escolhido em 1a ou 2a opção.

Convocações Extraordinárias
Caso seja necessário, serão efetuadas convocações extraordinárias para o preenchimento das vagas, sendo estas
publicadas nos quadros de avisos dos campi do IESB e no site www.iesb.br/vestibular, com prazo de validade
determinado, observando-se, rigorosamente, a ordem de classificação dos candidatos e os mesmos critérios adotados
para as chamadas anteriores.
Ingresso com o uso da nota do ENEM
Os resultados do aproveitamento da nota do ENEM serão divulgados no site do IESB em até 2 (dois) dias úteis após a
entrega ou envio do boletim de desempenho individual do ENEM.

Pontuação
A classificação para a 1a opção do curso escolhido e para a matrícula em 1a chamada dar-se-á pela ordem decrescente do
Resultado Final (RF) nas provas do Processo Seletivo, até o mínimo de pontos estabelecido pela COAG, de acordo com o
rendimento dos candidatos, e até o limite de vagas oferecidas em cada opção de curso.
O IESB não fará mostra e nem revisão de notas das provas.

Critérios para desempate
Havendo empate no resultado final (RF), terá prioridade o candidato que obtiver maior nota nas provas de cada disciplina,
na seguinte sequência: Grupo I – Língua Portuguesa, Redação, Geografia, História e Língua Inglesa; Grupo II – Matemática,
Redação, Física, Química e Língua Inglesa; se ainda persistir o empate, será classificado o candidato de maior idade.

Desclassificação do Candidato
Estará desclassificado o candidato que faltar a qualquer uma das provas, deixar qualquer uma delas em branco ou obtiver
nota 0 (zero) na prova de Redação.
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Segunda Opção
Quando o total de vagas fixado para um determinado curso não for preenchido nas convocações citadas, serão
convocados para preenchê-las os candidatos inscritos nesse curso, em 2a opção, que obtiverem o maior número de pontos
no resultado final (RF), até o limite de vagas remanescentes no curso em questão. Nesse caso, os critérios utilizados serão
os mesmos da classificação em 1a chamada.
O candidato deverá realizar a matrícula e continuará concorrendo para a 1 a opção nas convocações seguintes. Caso seja
convocado para o curso de sua preferência, poderá realizar a troca de curso, devendo, porém, efetuar o acerto
correspondente à diferença de mensalidade.

MATRÍCULA
As matrículas para os candidatos classificados e selecionados nos processos seletivos do IESB serão realizadas na Central
de Atendimento ao Aluno, nos campi Edson Machado, Giovanina Rímoli e Liliane Barbosa, a partir do dia 22 de maio de
2017, de 2a a 6a feira, de 9 às 20h, e aos sábados, de 9 às 11h.

Locais e Horários da Matrícula
As matrículas serão realizadas de 2a a 6a feira, das 9 às 20h, e aos sábados, das 9 às 11h, nos seguintes locais:
Campus Edson Machado, SGAS Quadra 613, Conjunto “G”, Av. L2 Sul, Brasília-DF;
Campus Giovanina Rímoli, SGAN Quadra 609, Módulo “D”, Av. L2 Norte, Brasília-DF;
Campus Liliane Barbosa, na QNN 31, Área Especial B e C, Lote D, Módulo E, Ceilândia, Brasília-DF.
O candidato classificado e selecionado nos processos seletivos do IESB que não efetuar sua matrícula no prazo estipulado
pelo Edital de Convocação perderá, irrecorrivelmente, o direito à mesma.

Documentos para a Matrícula
A matrícula do candidato convocado deverá ser feita para o 1 o semestre do curso para o qual obteve classificação,
juntando:
● duas fotos 3 x 4 recentes;
e duas cópias autenticadas dos seguintes documentos:
● comprovante de residência;
● histórico escolar do Ensino Médio (2o Grau) ou equivalente, devidamente reconhecido pelos órgãos oficiais
competentes;
● certificado de conclusão do Ensino Médio (2o Grau) ou equivalente, devidamente reconhecido pelos órgãos oficiais
competentes;
● certidão de nascimento ou casamento;
● documento de identidade;
● título de eleitor;
● prova de quitação com o serviço militar (certificado de alistamento militar ou reservista) para os candidatos do sexo
masculino;
● cadastro de pessoa física (CPF) do aluno e do pai (ou responsável), se o aluno for menor de 21 anos.
OBS.: Os alunos portadores de cursos concluídos no exterior deverão apresentar declaração de equivalência ao Ensino
Médio (2o Grau ou equivalente), emitida pelo Conselho de Educação competente e os seguintes documentos:
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Convalidação do diploma de curso superior, se for o caso;



Passaporte, dentro da validade, com visto permanente ou de estudante;



Comprovante de residência;



Certidão de nascimento ou casamento;



Documento de identidade.
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Matrículas de Novas Convocações
Caso não sejam preenchidas todas as vagas na 1a convocação, serão realizadas convocações extraordinárias para o
preenchimento das vagas, em 1a e 2a opção, sendo estas publicadas nos quadros de avisos do IESB e no site www.iesb.br,
com prazo de matrícula determinado, observando-se, rigorosamente, a ordem de classificação dos candidatos.

Valores das Mensalidades
Os valores das mensalidades serão divulgados na página do IESB, no endereço eletrônico www.iesb.br, na barra de menu
dos cursos de graduação.
Os valores das mensalidades dos alunos ingressantes no 2o Processo Seletivo de 2017 sofrerão desconto por antecipação
de 5% (cinco por cento), se forem pagos até o dia 1o de cada mês;

Início das aulas
O início das aulas para os alunos calouros ingressantes no 2º semestre letivo de 2017 (com exceção aos alunos do curso de
Gastronomia) dar-se-á no dia 07 de agosto de 2017.
Para o curso de Gastronomia, as aulas têm início programado para o dia 24 de julho de 2017.
Em decorrência da necessidade de se completarem os dias letivos exigidos no semestre, poderá haver aulas aos sábados,
no período diurno, para os alunos aprovados nos cursos diurno e noturno.

PROGRAMA DO EXAME
Matemática
As questões de Matemática enfatizarão as aplicações, privilegiando o raciocínio e a imaginação em detrimento da
memorização. O candidato deverá ser capaz de ler, interpretar e expressar-se corretamente por meio da linguagem das
funções algébricas do 1o e 2o graus; dos conceitos relativos às sequências numéricas, tais como progressão aritmética
(P.A.) e progressão geométrica (P.G.), dos conceitos relativos a equações lineares, matrizes e sistemas lineares; funções
logarítmicas e exponenciais.
Além dessas habilidades, o candidato ao Curso de Engenharia deverá ser capaz, também, de ler, interpretar e expressar-se
corretamente por meio da linguagem das funções que têm comportamento periódico, da geometria plana e espacial, das
funções polinomiais de grau arbitrário; dos conceitos associados às técnicas de contagem e à probabilidade; dos conceitos
que envolvam o plano cartesiano e o plano complexo.

Física
As questões estarão centradas na “física das coisas”, isto é, na física encontrada nos fatos do cotidiano e nos processos e
evoluções da ciência e tecnologia. É de interesse da banca examinadora selecionar os candidatos que tenham a
capacidade de ler os textos, interpretá-los e aplicar as leis físicas da Mecânica, da Eletricidade, da Ondulatória, da Óptica e
da Termologia, na análise e conclusão dos questionamentos propostos. Os textos serão preferencialmente atualizados,
objetivando distinguir os candidatos que têm o hábito da leitura científica e dos avanços tecnológicos contemporâneos.

Química
O perfeito entendimento das transformações que o mundo material sofre, bem como a sua composição, tornam o homem
responsável pela natureza. Neste sentido, a Química assume um papel muito importante, pois, ao longo do tempo, o seu
conhecimento proporcionou o desenvolvimento tecnológico e a manipulação dos recursos naturais.
Interpretar um fenômeno químico, conhecer a linguagem científica, executar cálculos simples e fazer as associações com
as transformações que ocorrem na natureza, tornam-se, portanto, necessários. Assuntos do dia-a-dia, como fontes de
energia, processos industriais, fármacos, tratamento da água e esgotos, poluição ambiental, alimentos, agricultura,
produtos poliméricos, atmosfera, solo, entre outros, são fundamentais para que as tomadas de decisões sejam
conscientes.
A aplicação de fórmulas ou a execução de cálculos complexos não têm significado algum quando executados de forma
mecânica. A ênfase dada a esta questão se justifica pela necessidade de apresentar, de forma clara e objetiva, as relações
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existentes entre os conceitos da Química e as situações da vida real. Isso permite que problemas decorrentes da aplicação
inadequada desses conhecimentos sejam sanados, além de favorecer o desenvolvimento técnico e científico em geral.

Língua Inglesa
A prova constará de um ou mais textos de assuntos atuais, globalizantes e tecnológicos, sobre os quais serão elaboradas
questões para verificar a compreensão que o aluno tem sobre o assunto tratado. Serão incluídas, também, questões sobre
gramática no nível de Ensino Médio (2o Grau) ou equivalente, com ênfase mais acentuada em sinônimos e antônimos.

História
As questões de História têm como objetivo fundamental a avaliação das habilidades do candidato para o entendimento
das ciências histórica e social. Nessa medida, é necessário compreendê-las enquanto campo privilegiado do
conhecimento, cujas novas linhagens exigem um diálogo multidisciplinar com outras áreas das ciências humanas,
notadamente a sociologia, a antropologia e a moderna ciência política. Um processo dotado de lógica, em que fatos e
estruturas se encadeiam e se influenciam mutuamente. Portanto, é mais importante que o estudante seja capaz de
estabelecer relações e conjuntos inter-relacionais do que memorizar detalhes, datas, fatos e nomes. O estudante deve
estar preparado, também, para perceber que os fenômenos das órbitas econômica, social, política e cultural formam uma
rede complexa e interagente e não ocorrem em compartimentos estanques entre si.
Quanto à abrangência cronológica das questões, serão enfocados os séculos XIX e XX, exigindo, também, do candidato, a
capacidade de interpretar os acontecimentos mundiais da atualidade e seus efeitos no cotidiano dos povos e das nações.

Geografia
As últimas décadas foram marcadas por profundas transformações de ordem social, política, econômica e ambiental que
impactaram o cotidiano dos cidadãos em todos os quadrantes do planeta. Tais transformações têm sido velozmente e
constantemente notadas no Espaço, que é objeto central de estudo da geografia.
Estar atento a essas mudanças, principalmente em um mundo que vem experimentando uma verdadeira revolução nos
meios de comunicação e na informática, credencia qualquer estudante a ingressar no ensino superior.
Sendo assim, o candidato deve saber que a Geografia tem como objetivo levar os cidadãos a uma consciência da
espacialidade dos fenômenos naturais, políticos e socioeconômicos que eles vivenciam diretamente ou não, e com isso
entender a dinâmica das diversas paisagens e perceber que a construção do espaço é resultado do trabalho humano e das
diversas sociedades.

Língua Portuguesa
Nas questões de Língua Portuguesa, a leitura verificará a capacidade de o candidato apreender o texto em diferentes
níveis de compreensão, análise e interpretação.
O candidato deverá reconhecer a existência da tipologia textual variada que compõe sua realidade e os aspectos
peculiares a cada modalidade. Deverá, ainda, identificar fatores de textualidade em diversos tipos de texto, como também
ser capaz de estabelecer relações de causa e efeito, temporalidade, fazer analogias e inferências.
Em escala crescente de dificuldade, a análise gramatical verificará a capacidade de o candidato reconhecer que a língua se
organiza em relações de equivalência (coordenação) e de dependência (subordinação) nos níveis lexical, oracional e
textual.
O candidato deverá reconhecer, ainda, as variações linguísticas nos níveis e aspectos do uso social, bem como suas
implicações nos diferentes níveis de significação vocabular e textual. A produção textual avaliará o desempenho do
candidato na utilização da língua culta, tanto como instrumento de comunicação como de reflexão.
O candidato demonstrará sua capacidade para ler e interpretar uma coletânea variada como suporte da elaboração
textual. Para isso, deverá evidenciar domínio dos seguintes mecanismos linguísticos na estrutura de um texto:
● habilidade para exprimir-se com clareza e concisão;
● habilidade para organizar ideias;
● habilidade para estabelecer relações lógicas e semânticas;
● habilidade para formular hipóteses;
● habilidade para interpretar dados e fatos.
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Redação
A Redação, dissertativa, de caráter eliminatório, será desenvolvida a partir de um tema proposto sobre assuntos da
atualidade.
O candidato deverá desenvolver um texto da modalidade dissertativa, com um mínimo de 30 (trinta) e um máximo de 60
(sessenta) linhas.
A avaliação da redação levará em conta os seguintes critérios:
● fidelidade ao tema proposto;
● unidade do texto, clareza e coerência;
● propriedade verbal e correção gramatical; e
● boa apresentação do texto: organização dos parágrafos, legibilidade.
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