
 
 
 
 
 
 

EDITAL  
  

PROCESSO SELETIVO 2020/1  
A Diretora da Faculdade Master do Pará – FAMAP TUCUMÃ, no uso de suas atribuições e demais disposições 

legais, aprova e torna público o presente edital contendo orientações quanto ao processo seletivo para ingresso 
no período letivo de 2020/1.  

  
1.DO OBJETO  
1.1.O processo seletivo unificado destina-se a selecionar, classificar e convocar candidatos para ingresso no 

ensino superior em cursos superiores de graduação, modalidade presencial, de acordo com o art. 44, inciso II da 
Lei 9394/96, e demais legislações vigentes.  

  
2.DAS INSCRIÇÕES  
2.1.Poderão inscrever-se no processo seletivo os candidatos cuja conclusão do ensino médio ou equivalente se 

efetive até a época marcada para as matrículas dos candidatos aprovados.  
2.2.As inscrições poderão ser realizadas nos endereços relacionados no Anexo I, em postos de inscrições ou 

pelo site https://www.faculdadefamap.edu.br a partir do dia 14 de maio de 2020, em virtude do período de 
pandemia instalado as inscrições serão realizadas exclusivamente no site. 

2.3.Taxa de inscrição: isenta.  
2.4.O Processo Seletivo será constituído de: 1(uma) Redação.  
2.5.A relação de cursos oferecidos, com seus respectivos endereços de oferta está disposta no Anexo I deste 

edital.  
2.6.Todas as informações prestadas no ato da inscrição serão de responsabilidade do candidato, nos termos 

da lei.  
2.7.Os candidatos portadores de necessidades especiais, principalmente aqueles que necessitem de condições 

especiais para realizar as provas, deverão declarar, no ato da inscrição, sua condição de portador de 
necessidades especiais, indicando o tipo de deficiência.  

2.8. Em regra, a redações serão realizadas na respectiva Instituição de ensino do curso pretendido pelo 
candidato.  

2.9. Os horários de funcionamento para efeito de inscrição do processo seletivo estão disponibilizados na 
Instituição de ensino em que o aluno deseja se inscrever.  

2.10. Havendo alteração de vagas, cursos ou habilitações, por atos legais do MEC ou dos órgãos colegiados 
competentes, as disposições desses atos vigorarão para o presente Processo Seletivo, no que couber.  

  
3.DAS DATAS E HORÁRIOS DE REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO  
3.1. Processo Seletivo:  
3.1.1. Período de 14/05/2020 a 15/06/2020.  
  
4. DAS REGRAS DA REDAÇÃO  
4.1. O candidato poderá, igualmente, optar pela entrega do comprovante legal das notas do ENEM - Exame 

Nacional de Ensino Médio em substituição a redação, valendo, neste caso, para sua classificação.  
4.2.Os pontos do ENEM aqui considerados serão os obtidos da nota da parte objetiva e da redação, por meio 

da seguinte fórmula: Nota total prova objetiva do ENEM dividida por 100 (cem) mais a nota da redação do ENEM 
dividida por 100 (cem).  

4.3. O candidato deverá entregar cópia autenticada do comprovante legal da nota do ENEM na secretaria da 
unidade de sua inscrição, ou anexá-lo no ato da inscrição. Só será válido o ENEM do ano de 2010 (dois mil e dez) 
ou posterior.  

4.4. Em caso da obtenção do mesmo número de pontos na ordem decrescente de classificação, ocupará a 
vaga o candidato que obtiver o maior número de pontos nas questões de língua portuguesa da prova objetiva. 
Persistindo o empate, ocupará a vaga o candidato que obtiver o maior número de pontos na Redação da prova 
discursiva, e se mesmo assim houver empate será utilizado o critério de classificação decrescente por idade.  

  
5.REGULAMENTO DO PROCESSO SELETIVO  
5.1.Recursos referentes à aplicação da Redação:  
5.1.1. Eventuais casos não previstos neste edital serão decididos pela Diretoria da localidade em conjunto com 

a diretoria acadêmica, no uso de respectivas atribuições.  
5.2.O candidato ao concurso do processo seletivo deverá comparecer no local do curso pretendido, para 

realização da Redação.  

https://www.faculdadefamap.edu.br/


 
 
 
 
 
 

5.3.O candidato deve comparecer no dia da redação munido de:  
5.3.1. Qualquer documento oficial com foto (original);  
5.3.2. Comprovante de inscrição;  
5.4.Não será permitido ao candidato o uso de telefone celular e nenhum equipamento para comunicação 

externa.  
5.5.Será desclassificado deste Processo Seletivo o candidato que:  
5.5.1. Usar de meio fraudulento na inscrição ou na realização do processo seletivo ou tiver atitudes de 

indisciplina durante a realização do mesmo, independentemente de sanções legais.  
5.5.2. Utilizar-se de documentos falsos ou irregulares.  
5.6.Será impedido de fazer a prova o candidato que não estiver regularmente inscrito no referido processo em 

andamento.  
  
6.DA CLASSIFICAÇÃO  
6.1.O Processo Seletivo oferecido no período deste edital, é classificatório no período de realização.  
6.2.Os candidatos serão classificados na ordem decrescente dos pontos obtidos.  
6.3.A classificação se dará da seguinte forma:  
6.3.1. Candidatos aprovados;  
6.3.2. Candidatos excedentes, ou seja, candidatos aprovados, conforme item 6.2, mas que não ficaram dentro 

do limite de vagas ofertadas, devendo aguardar posteriores chamadas conforme disponibilidade de vagas.  
6.3.3. Candidatos desclassificados, conforme item 5.5.  
6.4.Serão convocados, para preenchimento das vagas oferecidas no curso de sua opção, os candidatos que 

obtiverem nota satisfatória, no limite das vagas oferecidas.  
  
7.DAS MATRÍCULAS  
7.1.O candidato convocado para matrícula deverá efetuá-la, pessoalmente ou por outrem, mediante procuração 

adequada, nos termos fixados pela Instituição, para o curso em que foi classificado e convocado.  
7.2.O candidato classificado e convocado, poderá fazer sua matrícula após a correção da Redação, para a sua 

efetivação.  
7.3.Os candidatos convocados para matrícula, na data fixada em edital de convocação, deverão apresentar os 

seguintes documentos (via original para conferência e uma cópia para arquivo) na Secretaria Acadêmica da 
Unidade:  

7.3.1. Certificado de conclusão de ensino médio (2º grau) ou documento equivalente, certificado de conclusão 
de curso profissionalizante registrado, certificado de conclusão de curso ou exame supletivo completo, ou diploma 
de curso superior registrado, ou certificado de equivalência de estudos publicado no diário oficial, para alunos que 
cursaram ensino médio no exterior;  

7.3.2. Histórico escolar completo do ensino médio;  
7.3.3. Certidão de nascimento ou casamento;  
7.3.4. Cédula de identidade;  
7.3.5. CPF (Cadastro de Pessoa Física);  
7.3.6. Comprovante de residência atual;   
7.3.7. Título de eleitor;  
7.3.8. Certificado de reservista.  
7.4.Os candidatos que não apresentarem no ato da matrícula os documentos acima terão até 03 (três) dias 

após o início das aulas para entregá-los na secretaria da Unidade. Após esse prazo, poderá ter sua matrícula 
cancelada.  

7.5.A Instituição de Ensino tem o direito de indeferir o pedido de matrícula por razões de ordem administrativa 
(inadimplentes na Instituição de anos anteriores ou falta de documentação competente) ou de não assinatura do 
requerimento de adesão ao contrato, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da assinatura do presente pedido.  

7.6.Na hipótese de desistência do curso antes do início das aulas, possibilitando a convocação pela 
CONTRATADA do próximo classificado no processo seletivo, o valor pago referente a matrícula não será 
restituído ao CONTRATANTE. Em caso de cancelamento em até 10 dias após a assinatura do contrato mão serão 
devidas as parcelas vincendo desde que o aluno formalize o trancamento da matrícula, Não será restituído 
qualquer valor ao CONTRATANTE em caso de desistência após a data de início das atividades conforme 
calendário acadêmico divulgado pela CONTRATADA.  

7.7.O prazo para a devolução prevista no item 7.6 será de 25 (vinte e cinco) dias, a contar da data do protocolo 
do documento de cancelamento.  



 
 
 
 
 
 

7.8. Os alunos classificados e não convocados poderão ser chamados para matrícula para novas vagas e/ou 
turnos, criados nos termos da legislação. Da mesma forma poderão ter o presente processo seletivo aproveitado 
em novos cursos autorizados em tempo hábil.  

  
8.DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS  
8.1.Os alunos que ainda não possuírem os documentos exigidos no item 7.3 deverão assinar termo de 

compromisso, sob responsabilidade, fixando a respectiva data da entrega, ficando advertidos de que a 
extemporaneidade levará à perda do direito.  

8.2. A matrícula não poderá ser efetivada em data anterior a conclusão do ensino médio.  
8.3.Perderá o direito à vaga o candidato que não comparecer à matrícula dentro dos prazos determinados 

neste edital e não se apresentar com todos os documentos exigidos para a matrícula.  
8.4.A instituição reserva-se o direito de não montar turma para o curso oferecido neste processo seletivo, no 

caso de o mesmo não contar com número mínimo de alunos com matrícula confirmada. Nestes casos, o candidato 
poderá optar por outro curso que disponha de vagas disponíveis ou ainda requerer a devolução das quantias 
pagas nos termos deste edital, não cabendo ao aluno qualquer reclamação ou recurso.  

8.5.Entenda-se por matrícula confirmada aquela em que a Entidade Mantenedora aceitou os documentos 
escolares e quitação da 1ª parcela da semestralidade escolar do (a) aluno (a).  

8.6.Caso haja impedimento legal ou administrativo para o funcionamento de alguma aula presencial serão 
oferecidos aulas online bem como EAD alternativamente não cabendo qualquer reclamação ou recurso.  

8.7.Os cursos oferecidos poderão ter aulas e outras atividades das disciplinas curriculares e estágios em outro 
local diferente da sede do curso, em outro turno, inclusive aos sábados, e em casos excepcionais aos domingos e 
feriados.  

8.8.A instituição contempla a disciplina de Libras - Língua Brasileira de Sinais como obrigatória na matriz 
curricular dos cursos de licenciaturas, e como disciplina curricular optativa nos demais cursos superiores, 
conforme prevê o Decreto nº 5.626/2005.  

8.9. O calendário escolar será publicado na secretaria da Unidade e no site, em atendimento ao 

8.10. A inscrição do candidato importará no conhecimento das instruções e aceitação das condições do referido 
processo seletivo, tais como se acham estabelecidas neste Edital.  

8.11. A instituição se reserva em ofertar até 40% da carga horária do curso na modalidade a distância conforme 
legislação vigente, Portaria n. 2.117, de 06 de dezembro de 2019. 

8.11.1 Em atendimento à Portaria n. 2.117, de 06 de dezembro de 2019, art. 4º, art. 5º, art. 6º, é disposto no 
Anexo II, a metodologia e as formação de avaliação para disciplinas ofertadas na modalidade de educação a 
distância.  

8.12. Em atendimento à Portaria n. 343, de 17 de março de 2020 e a Medida Provisória n. 934, de 1º de abril de 
2020, a Instituição disponibilizará calendário especial para cumprimento da carga horária respectiva aos dias 
letivos nos termos do disposto no caput e no § 3º do art. 47 da Lei nº 9.394, de 1996, para o ano letivo afetado 
pelas medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 
2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus covid19 responsável pelo surto de 2019. 

8.13. Os casos omissos serão resolvidos pela própria Unidade ou Comissão Organizadora do presente 
processo seletivo, não cabendo qualquer recurso.  
 

Tucumã/PA, 27 de abril de 2020.  
  

Diretora  
GENECY ROBERTO DOS SANTOS BACHINSKI 

  
  
  
  
  
 

 
 

  
  
  



 
 
 
 
 
 

  
  
  
 

ANEXO I - CURSOS DE GRADUAÇÃO (VAGAS/TURNOS/DURAÇÃO/ATOS LEGAIS) 
FACULDADE MASTER DO PARÁ – FAMAP TUCUMÃ/PA 

CURSOS, HABILITAÇÕES, VAGAS E TURNOS   

Local de Funcionamento: Rua Jasmim do Cerrado, Escola e Pró-Mullher | n. s/n, Bairro Monte Castelo | CEP 
68.385-000 | Tucumã/PA 

Local da redação: Própria Instituição  
Ato Regulatório:  Portaria Ministerial de Credenciamento n. 246, de 12 de fevereiro de 2020, publicada no Diário 

Oficial da União em 14/02/2020. 

CURSO  TURNO  MODALIDADE  DURAÇÃO (SEMESTRES)  

ATO DE AUTORIZAÇÃO / 
RECONHECIMENTO / 

RENOVAÇÃO DE 
RECONHECIMENTO  

VAGAS  

Agronomia Noturno Presencial 10 
Portaria Ministerial de 
Autorização nº 81 de 

02/04/2020. 
75 

Agronomia Noturno Presencial 10 
Portaria Ministerial de 
Autorização nº 81 de 

02/04/2020. 
75 

  

 

ANEXO II – METODOLOGIA, PROPOSTA DE AVALIAÇÃO E DISCIPLINAS NA MODALIDADE DE 
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - EAD 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

O modelo metodológico das disciplinas ofertados na modalidade EAD da Faculdade Master do Pará – 

FAMAP TUCUMÃ é multimidiático. O modelo multimidiático permite a utilização de diferentes mídias na 

transmissão e na construção do conhecimento. Essas mídias são o kit pedagógico, vídeoaulas, objetos de ensino 

e materiais de apoio agrupadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (SAGAH), com destaque para o 

direcionamento pedagógico educacional criado por professores mestre e doutores com experiência no mercado de 

trabalho que potencializa e sistematiza o estudo da disciplina.  

Dessa forma, lança mão dos recursos disponíveis, promovendo oportunidades para a eliminação de 

barreiras atitudinais e pedagógicas entre os acadêmicos e entre os protagonistas pedagógicos envolvidos no 

processo, além de potencializar a inclusão de todos. 

O autoestudo será realizado em momentos de interação a distância e através de diferentes mídias as 

quais o acadêmico possui acesso através do SAGAH. No SAGAH, ambiente especialmente adaptado e 

enriquecido pela equipe de professores, os acadêmicos contam com uma série de ferramentas e atividades que os 

envolvem diretamente no processo de ensino e aprendizagem.  

Os momentos de interação a distância são caracterizados pelos estudos midiatizados, que acontecem por 

meio da utilização da internet e que possibilitam a interatividade entre acadêmicos, docentes e tutores, construindo 

assim a rede de saberes, de forma colaborativa e cooperativa, por meio das trocas constantes entre os 

participantes do processo educativo. Nesse momento, os acadêmicos podem utilizar: 

Telefone: possibilita contato com os docentes e tutores internos, profissionais qualificados na área da disciplina 

(docente) e do curso (tutor), auxiliando os acadêmicos no seu processo de aprendizagem. 

Kit Pedagógico: os acadêmicos têm acesso aos conteúdos disponibilizados, organizados de forma a atender às 

necessidades das atividades do processo de ensino e aprendizagem. 



 
 
 
 
 
 

Vídeos relacionados a disciplina: procedimentos explicativos capturados em vídeos, com conteúdo disponibilizado 

sobre tópicos específicos.  

Materiais de apoio: recursos digitais utilizados para dar suporte ao processo de ensino e aprendizado suportado 

por tecnologias.  

A Autoatividade é uma estratégia de ensino realizada na forma de leituras e exercícios e utilizada para 

sistematizar o aprendizado, buscando reforço, revisão, fixação e preparação para novos conteúdos, além de 

aprofundar os conhecimentos. As autoatividades podem estar contidas no kit pedagógico, nos conteúdos digitais 

(vídeos, artigos, etc) ou nos materiais de apoio que contribuem para o processo de aprendizagem da disciplina. 

 

PROPOSTA DE AVALIAÇÃO 

De acordo com o Regimento Geral, em seu art. 73, descrevemos abaixo a proposta de avaliação de cada 

disciplina, sendo: 

✓ No decorrer de cada período letivo serão desenvolvidas, no mínimo, 02 (duas) avaliações por disciplina, 

para efeito do cálculo da média parcial. 

✓ A média parcial é calculada pela média aritmética das duas avaliações efetuadas; 

✓ O aluno que alcançar a média parcial maior ou igual a 7,0 (sete) é considerado aprovado. 

✓ O aluno que não alcançar a média parcial para aprovação será considerado em exame final desde que 

tenha média parcial maior ou igual a 2,0 (dois) e menor que 7,0 (sete) e tenha frequência mínima de 75% 

(setenta e cinco por cento). 

✓ O aluno em exame final precisa alcançar média final maior ou igual a 5,0 (cinco), mediante a fórmula: 

MF=MP+PF/2, ou seja, a Média Final é igual à Média Parcial mais a Prova Final dividido por dois. 

✓ O aluno que obtiver média parcial menor que 2,0 (dois) ou média final menor que 5,0 (cinco) será 

considerado reprovado. 

✓ Caberá revisão de avaliações e notas, desde que solicitado pelo aluno em até 72 (setenta e duas) horas 

da publicação das notas. O requerimento de revisão deverá primeiramente ser endereçado ao professor 

da disciplina. 

✓ Em caso de não concordância com o resultado da revisão feita pelo professor, caberá recurso a banca 

especialmente constituída para este ato, para esta solicitação o aluno deverá em até 72 (setenta e duas) 

horas após o resultado que trata o §6º protocolar requerimento específico. 

✓ Atendida à exigência do mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) de frequência às aulas e demais 

atividades programadas, o aluno é considerado aprovado na disciplina quando obtiver média final igual ou 

superior a 5,0 (cinco). 

 

MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE BACHARELADO EM AGRONOMIA 
 

Período Disciplina 
Carga Horária 

Teórica 
Carga Horária 

Prática 
Modalidade de 

Ensino 
Atividade 

Complementar 

1 

Biologia Celular e Molecular 30 30 Presencial 

20 

Cálculo Diferencial 60 0 Presencial 

Sociologia e Antropologia 30 30 Ensino a Distância 

Introdução a Ciências Agrárias 30 30 Presencial 

Desenvolvimento Pessoal e 
Profissional 

60 0 
Ensino a Distância 

Química Geral 30 30 Presencial 

2 

Química Orgânica 60 0 Presencial 

20 Desenho Técnico 30 30 Presencial 

Física Geral 30 30 Presencial 



 
 
 
 
 
 

Direito e Legislação 30 30 Presencial 

Metodologia Cientifica 60 0 Ensino a Distância 

Anatomia e Fisiologia Vegetal 30 30 Presencial 

3 

Química Analítica 30 30 Presencial 

20 

Agrometeorologia 60 0 Presencial 

Ciência do Solo: morfologia e 
gênese 

30 30 
Presencial 

Morfologia e Sistemática Vegetal 30 30 Presencial 

Microbiologia Agrícola 30 30 Presencial 

Português, Ética e Cidadania 30 30 Ensino a Distância 

4 

Filosofia 30 30 Ensino a Distância 

20 

Zoologia Geral 30 30 Presencial 

Informática e Expressão Gráfica 30 30 Presencial 

Responsabilidade Social e Meio 
Ambiente 

30 30 
Ensino a Distância 

Fitopatologia Geral 30 30 Presencial 

Ciência do Solo: fertilidade do 
solo e nutrição mineral de plantas 

30 30 
Presencial 

5 

Adubos e Adubação 30 30 Presencial 

20 

Fitopatologia II 30 30 Presencial 

Genética e Melhoramento 30 30 Presencial 

Manejo Integrado de Pragas 30 30 Presencial 

Maquinas e Implementos 
Agrícolas 

30 30 
Presencial 

Nematologia 30 30 Presencial 

6 

Biotecnologia Aplicada ao 
Melhoramento de Plantas 

30 30 
Presencial 

20 

Grandes Culturas I 30 30 Presencial 

Irrigação e Drenagem 30 30 Presencial 

Olericultura 30 30 Presencial 

Plantas Daninhas e seu Controle 30 30 Presencial 

Zootecnia Geral 30 30 Presencial 

7 

Agrometeorologia e Climatologia 
Agrícola 

30 30 
Presencial 

20 

Forragicultura 30 30 Presencial 

Grandes Culturas II 30 30 Presencial 

Manejo de Bacias Hidrográficas 30 30 Presencial 

Nutrição Mineral de Plantas 30 30 Presencial 

Relação Solo, Planta, Atmosfera 30 30 Presencial 

8 

Armazenamento Vegetal 30 30 Presencial 

20 

Bovinocultura de Leite e Corte 30 30 Presencial 

Fruticultura 30 30 Presencial 

Paisagismo, Floricultura, Parques 
e Jardins 

30 30 
Presencial 

Silvicultura 30 30 Presencial 

Uso e Aplicação de Defensivos 
Agrícolas 

30 30 
Presencial 



 
 
 
 
 
 

9 

Administração Rural e Gestão 
dos Negócios Agroindustriais 

30 30 
Presencial 

20 

Eletiva 60 0 Presencial 

Estágio Curricular 
Supervisionado I 

0 200 
Presencial 

Legislação Ambiental, Pericia e 
Ética Profissional 

30 30 
Ensino a Distância 

Qualidade e Processamento de 
Alimentos de Origem Animal e 
Vegetal 

30 30 
Presencial 

Tecnologia de Sementes 30 30 Presencial 

10 

Economia, Contabilidade e 
Análise de Demonstrações 
Financeiras 

30 30 
Ensino a Distância 

20 

Estágio Curricular 
Supervisionado II 

0 200 
Presencial 

Integração Lavoura Pecuária e 
Floresta 

30 30 
Presencial 

Logística Agroindustrial 30 30 Presencial 

Optativa 60 0 Presencial 

Sociologia e Extensão Rural 30 30 Presencial 

Trabalho de Conclusão de Curso 30 30 Presencial 

        

  
Eletivas 

Carga Horária 
Teórica 

Carga Horária 
Prática 

Modalidade de 
Ensino   

  Agricultura de Precisão 30 30 Presencial   

  Avicultura e Suinocultura 30 30 Presencial   

  
Cenários e Tendências do 
Agronegócio 

60 0 
Presencial   

  
Fundamentos da Produção 
Sucroalcooleira 

30 30 
Presencial   

  Gestão Ambiental 60 0 Ensino a Distância   

  Gestão da Produção 60 0 Ensino a Distância   

  Plantas medicinais 60 0 Presencial   

  Produção orgânica 30 30 Presencial   

  Projetos Rurais 30 30 Presencial   

  Propagação de Plantas 30 30 Presencial   

  
Optativas Teórica Prática 

Modalidade de 
Ensino   

  Direitos Humanos e Cidadania 30 30 Ensino a Distância   

  
Educação das Relações Étnico-
Raciais 

30 30 
Ensino a Distância   

  Língua Brasileira de Sinais 30 30 Ensino a Distância   

  Raciocínio Lógico 30 30 Presencial   

  Experimentação agropecuária 30 30 Presencial   

  * O estudante deverá optar obrigatoriamente por uma disciplina eletiva.   
Obs; O presente edital poderá sofrer alterações. 


