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MENSAGEM DO DIRETOR

Caro(a) Vestibulando(a),
É com imensa satisfação que compartilho com você nossas últimas conquistas: 1) construção da sede própria da
CESREI, no Mirante, em Campina Grande (PB); 2) implantação do nosso Mestrado em Direito, o primeiro da Paraíba avaliado
com Conceito 5 pelo MEC, em parceria com a Universidade Estácio de Sá, do Rio de Janeiro (RJ); e 3) instalação da Editora
CESREI, criada para divulgar a produção científica de nossos alunos e professores  também única no Estado.
A estrutura física diferenciada da nova sede foi inspirada no conceito clássico de campus universitário, com ampla área
verde, ecologicamente sustentável, onde o aroma da natureza inebria a todos, criando um ambiente agradável e propício ao
aprendizado.
A obra está sendo erigida numa área total de cerca de 30 mil metros quadrados, sendo mais da metade de área
construída. São 70 salas de aula, 15 laboratórios, 2 auditórios, biblioteca com 2 pavimentos, 3 lanchonetes, espaço de
convivência, livraria e papelaria, capela e estacionamento privativo para 800 veículos. Tudo isso com segurança totalmente
reforçada, utilizando equipamentos de última geração.
As novidades não param por aí. A CESREI, primando pela excelência acadêmica, anuncia a instalação de 5 novos
cursos de graduação e 15 de pós-graduação. Porquanto, é nesse contexto de ousadia e inovação que a faculdade anuncia o
Vestibular Agendado CESREI 2019.2 para os cursos de bacharelado em Administração, Direito e Publicidade e Propaganda,
lembrando sempre que a escolha da carreira e a opção pela instituição de ensino superior aonde você vai estudar são
determinantes para seu sucesso profissional.
Seja você também “um dos nossos”, porque fazer um curso de qualidade em uma faculdade respeitada e de renome
abre caminhos importantes num mercado de trabalho cada vez mais competitivo.
Bem-vindo(a) à família CESREI!

Prof. Cleumberto Reinaldo Ramos
Diretor-Presidente da CESREI

EDITAL FARR Nº 001/2019
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A Faculdade Reinaldo Ramos/FARR, situada à Rua Almeida Barreto, 242, Centro, Campina Grande/PB, com
base nas Portarias nºs 68, de 15/02/2013, e 305, de 16/04/2015, do Ministério da Educação, que reconhecem os cursos
de bacharelado em Direito e Comunicação Social – habilitação em Publicidade e Propaganda, e da Portaria nº
133, de 06/05/2016, que autoriza o funcionamento do Curso de Administração, torna público, para conhecimento dos
interessados, o presente Edital, contendo as normas, rotinas e procedimentos referentes à realização do Vestibular
Agendado FARR 2019.2

1. DAS VAGAS
CURSO

VAGAS

TURNO

DIREITO

50

NOTURNO

PUBLICIDADE E
PROPAGANDA

50

NOTURNO

50

DIURNO

50

NOTURNO

ADMINISTRAÇÃO

2. DAS INSCRIÇÕES
As inscrições serão realizadas, gratuitamente, na forma de agendamento, no período de 03 de junho de 2019
a 12 de agosto de 2019, das 08h às 22h, na Faculdade CESREI, ou pelo site www.cesrei.com.br.
No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar:
1. Requerimento de inscrição devidamente preenchido, datado e assinado, sem rasuras;
2. Certificado de conclusão do Ensino Médio, ou declaração de que está concluindo;
3. Cédula de identidade, ou documento similar (fotocópia).
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3. DAS PROVAS
Somente terá acesso às provas o candidato que apresentar o original de documento com foto, como
identidade ou carteira de motorista.
O Vestibular Agendado FARR 2019.2 será realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h. As provas de
conhecimento terão nível de escolaridade compatível com o fixado pelo Ministério da Educação para as escolas de
ensino médio do país, e serão aplicadas somente na sede desta IES, excluídas quaisquer possibilidades de
atendimento de candidatos fora do referido local e horário.
Cada uma das provas, à exceção da de Redação, constará de questões objetivas, múltipla escolha, com
cinco alternativas para resposta, entre as quais apenas uma é correta.
O quadro abaixo define a distribuição das questões, por disciplina, com os respectivos valores:

DISCIPLINAS
Língua Portuguesa
Literatura Brasileira

QUESTÕES

PONTOS

20

20

Redação

─

40

Língua Estrangeira

10

10

Geografia

20

20

História

20

20

A Redação, de caráter eliminatório e classificatório, constará de um texto predominantemente dissertativo,
levando-se em consideração, também, os aspectos descritivos e narrativos referentes ao tema proposto.
Esgotado o tempo, o candidato deverá devolver ao fiscal todo o material de exame que tiver recebido.
Durante as provas, é proibida a comunicação entre candidatos, bem como o intercâmbio de material de qualquer
natureza e a utilização de aparelhos de comunicação e/ou de registro de dados.
Para as respostas às questões objetivas, será fornecido Cartão de Resposta Personalizado, correspondente
a cada prova, onde o candidato fará as marcações necessárias, sem rasuras, preenchendo completamente o espaço
correspondente à alternativa que achar correta, usando caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
O resultado final das provas será apurado por processamento eletrônico, garantindo-se absoluta
imparcialidade na sua apuração.

4. DA CLASSIFICAÇÃO
Para efeito de classificação, os escores brutos alcançados pelo candidato, em cada prova, serão
transformados em escores padronizados, através da equação:
𝐸𝐵 − 𝑋
] 𝑥 100 + 500
𝐸𝑃 = [
𝑆
Onde:
 EP = escore padronizado do candidato na prova
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EB = escore bruto (número de pontos na prova)
X = média aritmética dos escores brutos de todos os candidatos na prova
S = desvio padrão dos escores brutos de todos os candidatos na prova
100 = constante redutora de casa decimal
500 = constante positivadora

O escore final do candidato será o somatório dos escores padronizados de cada prova. Serão classificados
os candidatos que obtiverem os maiores escores finais, respeitado o limite de vagas de cada curso.
Os casos de empate, na classificação final, serão resolvidos conforme os seguintes critérios:
1º – maior escore padronizado na prova de Língua Portuguesa;
2º – maior escore padronizado na Redação;
3º – maior escore padronizado na prova de Geografia e História;
4º – candidato mais idoso.

5. DA MATRÍCULA
A matrícula dos aprovados será efetuada até 2 (dois) dias após o resultado, das 08h às 22h, na Secretaria
Acadêmica da FARR, situada à Rua Almeida Barreto, 242, Centro, Campina Grande/PB.
O candidato classificado, ou seu procurador legal, deve apresentar toda a documentação relacionada no item
“6” deste Edital. Implicará na perda automática da vaga:
1. O não comparecimento do candidato, ou de seu representante legal, para a efetivação da matrícula;
2. A apresentação incompleta dos documentos exigidos.

6. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA MATRÍCULA
1. Cópia do certificado de conclusão do Ensino Médio, ou equivalente, autenticada pela Secretaria de
Educação;
2. Cópia da cédula de identidade, ou documento similar, que tenha fé pública;
3. Cópia do título de eleitor (para maiores de 18 anos);
4. Cópia do CPF do candidato, ou do seu representante legal;
5. Comprovante de renda do candidato, pai ou responsável (original ou fotocópia);
6. Comprovante de residência (original ou fotocópia);
7. Comprovante de pagamento da 1ª parcela da semestralidade no valor de R$ 878,35 (oitocentos e setenta e
oito reais e trinta e cinco centavos) para o curso de Administração; R$1.259,50 (hum mil duzentos cinquenta
e nove reais e cinquenta centavos) para o curso de Direito; e R$ 885,12 (oitocentos e oitenta e cinco reais e
doze centavos) para o curso de Publicidade e Propaganda. Esses valores são reajustados de acordo com
percentual definido pela Convenção Coletiva Anual do Sindicato dos Professores da Rede Privada de Ensino
de Campina Grande (SINTENP);
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8. Contrato de prestação de serviços educacionais, devidamente preenchido e assinado pelo candidato maior
de idade, ou, se menor, por seu representante legal;
9. Duas fotos 3x4iguais e recentes.

Atenção: as fotocópias não autenticadas em Cartório serão autenticadas na Secretaria Acadêmica da FARR,
mediante apresentação do documento original respectivo.

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
A comprovação de prática de qualquer tipo de fraude, bem como a inobservância e o não cumprimento do
disposto neste Edital, por parte do candidato, tornam nulas, de pleno direito, tanto a classificação quanto a matrícula.
A inscrição do candidato ao Vestibular Agendado FARR 2019.2 implica na aceitação expressa das
condições constantes neste Edital e das normas e instruções que foram baixadas pela Comissão de Vestibular
Agendado (CVA), que também terá plenos poderes para resolver os casos omissos.

PROGRAMA DAS DISCIPLINAS
1. LÍNGUA PORTUGUESA
A prova de Língua Portuguesa, Literatura Brasileira e Redação contemplará conteúdos do ensino médio, avaliando a
competência linguística e textual do candidato, nos mais diversos gêneros textuais. Para tanto, o aluno deverá:
1. explicitar a capacidade de ler, interpretar, analisar e relacionar textos literários e não literários nos diversos
gêneros textuais;
2. demonstrar domínio no emprego linguístico, observando suas relações morfossintáticas, semânticas,
pragmáticas e discursivas;
3. demonstrar capacidade na produção de textos de acordo com os gêneros textuais usados na sociedade
contemporânea, observando: adequação ao gênero textual solicitado, emprego da norma padrão, coerência
temática e coesão textual.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
LÍNGUA PORTUGUESA
 Linguagem e interação social: norma culta e variedades linguísticas.
 Aspectos morfossintáticos.
 Aspectos semântico-estilísticos: sinonímia, polissemia e ambiguidade.
 Comunicação e intencionalidade discursiva: funções da linguagem, polifonia, textualidade, coerência e coesão.
 Figuras de linguagem.
LITERATURA BRASILEIRA
 Análise de textos literários contemporâneos.
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 Contexto histórico.
 Estilo e caracterização da obra literária.
 Elementos internos da obra literária: assunto, tema, personagem, narrador, tempo, espaço, linguagem,
intertextualidade, mensagem.
PRODUÇÃO TEXTUAL
Produção de textos de acordo com os gêneros textuais utilizados na sociedade contemporânea, observando
a adequação ao gênero textual solicitado, emprego da norma padrão, coerência temática, coesão textual.

2. LÍNGUA ESTRANGEIRA
A prova de Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol, de acordo com a opção do candidato) avaliará a
competência do candidato para ler textos de diferentes gêneros, assuntos e fontes.
Ele deverá utilizar seu conhecimento prévio de mundo e do assunto específico e o seu conhecimento
linguístico, estabelecendo com o texto e com o seu autor relações de sentido, na busca de um significado global para o
texto.
As questões serão elaboradas com base no conteúdo dos textos e seus aspectos formais, e avaliarão a
capacidade do(a) candidato(a) de:
1. identificar o gênero dos textos;
2. identificar o assunto – tema dos textos;
3. apreender a relação existente entre dois ou mais elementos dos textos;
4. identificar o objetivo/intenção do autor;
5. demonstrar conhecimentos da estrutura gramatical da língua estrangeira;
6. identificar as relações sintático-semânticas entre os termos, sentenças e parágrafos dos textos.

3. GEOGRAFIA
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
GEOGRAFIA GERAL


A Geografia como ciência humana;



Sujeito e objeto da Geografia;



A produção do espaço geográfico;



A compreensão dos sistemas socioeconômicos, subdesenvolvimento e sociedade de consumo como
elementos que produzem o espaço geográfico.
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O Estudo do Espaço como Produto Humano


Espaço geográfico (território, espaço, lugar e paisagem);



Elementos da paisagem natural;



Placas tectônicas e estrutura geológica;



A formação do espaço natural e as dinâmicas interna e externa da Terra.

As fronteiras Naturais do Mundo





Grandes biomas do mundo.
Climas do mundo.
Extensão territorial (terras emersas, massas líquidas, enseadas, cabos, baias).
Estados, países, cidades e suas dinâmicas espaciais como fruto da ação humana.

A População e sua Dinâmica




Taxas demográficas e estrutura da população.
Ondas migratórias nacionais e internacionais, distribuição e mobilidade espacial.
As migrações e seus reflexos nas sociedades (economia e cultura).

Orientação






Pontos extremos, fronteiras naturais e artificiais.
Fontes de dados (IBGE, dados primários etc).
As representações em mapas, gráficos e tabelas.
Escalas e projeções.
Os modos de produção e a organização do espaço.

Geopolítica Mundial














Geopolítica mundial – contexto atual.
Capitalismo: do surgimento à configuração atual.
Socialismo – formação e dissolução da URSS.
Globalização e a nova ordem econômica mundial.
ALCA, APEC. NAFTA, Mercusul e União Europeia.
Estado, Nação e a repartilha do mundo.
A crise do capitalismo e seus reflexos no mundo.
A Guerra Fria – formação e dissolução.
A expansão geográfica das multinacionas e a nova DIT.
Nacionalismos e racismos.
Conflitos étnicos e religiosos.
Os movimentos ecológicos e a defesa do meio ambiente.
Terrorismo, catástrofes e seus efeitos no mundo contemporâneo.
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GEOGRAFIA DO BRASIL
Formação do Espaço Geográfico Brasileiro ao longo de sua História.













A ocupação do espaço brasileiro no início da colonização (economia e sociedade).
O período imperial e a dinâmica ocupacional (economia e sociedade).
A República e a conformação atual do território brasileiro.
Regiões geoeconômicas brasileiras (Nordeste, Centro-Sul e Amazônia).
O Brasil no contexto atual da internacionalização da economia.
O Brasil como potência regional.
A divisão territorial do trabalho e a diferenciação regional.
Desenvolvimento econômico e a questão ambiental brasileira.
As novas dinâmicas do campo e o redefinir das relações cidade/campo.
Crescimento populacional, movimentos migratórios, qualidade de vida e desigualdades sociais.
O Brasil e o Mercusul.
O MST, o MLST e as lutas sociais na contemporaneidade.

GEOGRAFIA DA PARAÍBA






A formação do espaço paraibano.
Espaços naturais e geoeconômicos da Paraíba.
As mesorregiões paraibanas e suas dinâmicas econômica, social e cultural.
Industrialização e tecnologia na Paraíba.

4. HISTÓRIA
HISTÓRIA MODERNA
 A formação dos Estados Nacionais e seus componentes;
 A Expansão Ultramarina europeia – componentes e desdobramentos históricos;
 O Mercantilismo e seus reflexos na colonização da América;
 O Renascimento: arte, cultura e mentalidade europeia mudanças e permanências;
 Reforma, Contrarreforma, Inquisição e suas repercussões no mundo cristão;
 A colonização europeia na América, as mudanças nas sociedades preexistentes (bases políticas, econômicas,
culturais e elementos de dominação);
 A colonização do Brasil – organização político-administrativa, economia, sociedade, cultura e a ação da Igreja
Católica no projeto colonial;
 O Iluminismo e suas influências nos fatos posteriores;
 Liberalismo e revoluções burguesas;
 Revolução Industrial e as mudanças no mundo do trabalho;
 Independência na América (contextos político, econômico e social).
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HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA – BRASIL E GERAL
 A formação do Estado brasileiro
 Primeiro Reinado (economia, sociedade e política);
 Período Regencial brasileiro (economia, política e rebeliões);
 Segundo Reinado (apogeu e crise: economia, sociedade, política);
 A crise do escravismo e a transição para o trabalho livre;
 A República Velha no Brasil – coronelismo, oligarquias e movimentos sociais do período;
 Cultura, vida cotidiana, artes e literatura na Primeira República;
 A Revolução de 30 – leituras e releituras do movimento;
 A Era Vargas – contexto político, econômico, social e cultural;
 O Estado populista brasileiro – montagem e desagregação;
 Anos 60 – cultura e visão de mundo;
 Regime militar no Brasil (cultura, economia, sociedade, repressão);
 A Redemocratização do Brasil e os governos de 1985 a 2015(política, economia, sociedade e cultura);
 O Brasil no contexto da Globalização e do Neoliberalismo;
 A luta pela terra, a questão fundiária no Brasil e a Reforma Agrária;
 Liberalismo, Socialismo, Anarquismo e Nacionalismo;
 O Imperialismo e a dominação na África e Ásia;
 A Primeira Guerra Mundial fatores e desdobramentos históricos;
 A Revolução Russa e a formação da URSS;
 Regimes totalitários – formação e desagregação;
 A Segunda Guerra Mundial – fatores e desdobramentos históricos.

Campina Grande/PB, 03 de junho de 2019

Maria do Carmo de Carvalho Melo
Presidente da CVA
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