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Caro (a) Candidato (a),
O objetivo deste Manual é fornecer as informações necessárias aos inscritos no Processo Seletivo
2019/1º Semestre da Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce - FADIVALE, que está disponibilizando
50 vagas para o turno matutino e 150 vagas para o turno noturno.
Desejamos que você tenha sucesso neste processo seletivo e venha fazer parte da nossa comunidade
acadêmica. Afinal, o curso de Direito oferece uma carreira promissora, com possibilidade de atuação em
várias profissões como: advocacia, promotoria, magistratura, procuradoria, delegacias de polícia civil e
federal, defensoria pública, dentre outras.

A FADIVALE, em seus 50 anos de história, tem trabalhado diuturnamente com o objetivo de fornecer um
ensino de qualidade, mediante um currículo atualizado em face das constantes transformações sociais e
jurídicas, com a inserção de matérias que representam a vanguarda do Direito. Para que o aluno coloque
em prática os conhecimentos adquiridos ao longo de cinco anos de curso, a Faculdade disponibiliza
estágio por meio dos Núcleos de Prática Jurídica e convênios com instituições públicas e privadas que
atuam nessa área, como a Defensoria Pública, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual,
Tribunal de Justiça de Minas Gerais, dentre outras.

Leia com atenção este Manual, ficando atento às datas, horários e a todas as informações que ele
contém.
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FACULDADE DE DIREITO DO VALE DO RIO DOCE
EDITAL VESTIBULAR 2018/1º SEMESTRE

A FACULDADE DE DIREITO DO VALE DO RIO DOCE (FADIVALE), em Governador Valadares/MG, mantida
pela Sociedade Simples Cultura e Educação, no uso de suas atribuições, nos termos da legislação específica
em vigor, informa que as inscrições para o Concurso Vestibular 1º semestre/2019 estarão abertas no período
de 10/10/2018 a 21/11/2018, em dias úteis, nos horários de 8h às 17h na tesouraria da Faculdade, à Rua
Arthur Bernardes, 533, Centro, Governador Valadares - Minas Gerais e por meio do site: www.fadivale.com.br.
I - DA INSCRIÇÃO
No ato da inscrição, os candidatos deverão apresentar, juntamente com o requerimento dirigido ao Diretor da
Instituição, os seguintes documentos.
a)Documento de Identidade de valor legal; b) o candidato que optar pela utilização da média do ENEM, para
efeito de classificação, deverá apresentar cópia autenticada do resultado oficial; c)Comprovante de pagamento
da taxa de Inscrição, equivalente a R$20,00 (vinte reais), junto à tesouraria da Fadivale; d)Assinatura de termo
declarando haver concluído ou estar cursando a última série do Ensino Médio; e)Assinatura de termo
declarando estar de acordo com todas as normas do Edital.
Para efetuar a inscrição pela Internet, o candidato deverá acessar a www.fadivale.com.br, preencher o
requerimento de inscrição, imprimir o boleto bancário efetuando o seu pagamento e seguir, rigorosamente,
todas as instruções contidas na referida página.
No caso de inscrição pela internet, os documentos supra listados, inclusive a cópia autenticada do resultado do
ENEM, deverão ser enviados pelo Correio, por AR, endereçado à Comissão do Vestibular/FADIVALE, aos
cuidados do CPD – Rua Arthur Bernardes, 533, Centro, CEP 35010-020, Governador Valadares – MG
O candidato à obtenção de novo título concorrerá às vagas remanescentes, após a matrícula dos aprovados
no vestibular, e deverá efetuar sua inscrição no mesmo prazo deste edital, apresentando, juntamente com o
requerimento dirigido ao Diretor da Instituição, os seguintes documentos: a) documento de identidade de valor
legal; b) cópia autenticada do diploma de curso superior registrado no órgão governamental competente; c)
cópia do histórico escolar do curso superior concluído; d) comprovante de pagamento da taxa de inscrição no
valor de R$20,00 (vinte reais); e) assinatura de termo declarando estar de acordo com as normas deste edital.
II - DO CURSO, TURNOS E VAGAS
O Curso de Bacharel em Direito, reconhecido pelo Decreto 74.922, de 21 de novembro de 1974 e com
renovação de reconhecimento pela Portaria 577 de 30/09/2016, é oferecido em regime semestral pela
Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce, com duração de 10(dez) semestres, no turno da manhã e no turno
da noite, disponibilizando, por este Edital, 50 (cinquenta) vagas para o turno matutino e 150 (cento e
cinquenta) vagas para o turno da noite, aos candidatos que se inscreverem para o Processo Seletivo,
submetendo-se à prova e/ou por meio do resultado da média obtida no ENEM.
A FADIVALE oferecerá o curso no modo presencial. Poderá ainda, a seu critério, de acordo com suas
possibilidades e observadas as normas de regência aplicáveis, oferecer até vinte por cento da carga horária
total do curso por meio de educação a distância.

III - DA PROVA
3.1 - A PROVA.
O concurso vestibular será classificatório e eliminatório, a prova será única e constará de questões objetivas e
redação que avaliarão a formação recebida pelo candidato, e as habilidades referentes às disciplinas Língua
Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Estrangeira (Inglês/Espanhol), Geografia Geral e do Brasil e História
Geral e do Brasil.

3.2-A Prova será realizada em um único dia 25/11/2018, nas salas de aula da Faculdade, das 14h às 18h00,
conforme orientações abaixo:
PROVA

QUEST.

PONTOS

Redação

01

25

Língua Portuguesa e Literatura Bras.

25

50

Língua Estrangeira ( Inglês / Espanhol )

10

10

Geografia Geral e do Brasil

07

07

História Geral do Brasil

08

08

51

100

25/11/2018
1ª parte
2ª parte

3ª parte – Conhecimentos Gerais

Total

IV- PROCESSO CLASSIFICATÓRIO
4.1- O Processo Seletivo será classificatório e eliminatório e realizado em consonância com a legislação
específica vigente, com aproveitamento dos candidatos considerados classificados até o limite das vagas
fixadas no Edital.
4.1.1. Será desclassificado o candidato que for encontrado praticando qualquer espécie de fraude,
improbidade ou indisciplina na realização do Concurso, inscrição ou matrícula.
4.2-A CLASSIFICAÇÃO FINAL do candidato será feita na ordem decrescente do total de pontos obtidos após
a ponderação dos resultados de todas as questões.
4.2.1 – A classificação dos candidatos que optarem pela utilização dos resultados do ENEM será feita
mediante o somatório das notas nele obtidas, seguindo a mesma ponderação aplicada aos candidatos que se
submeterem à prova.
4.2.2 – O candidato que optar pelos dois instrumentos (prova e resultado do ENEM) será classificado pelo
melhor resultado obtido.
4.3-O critério de desempate na classificação será o mesmo, para os três casos, levando-se em conta o maior
número de pontos obtidos nas questões, considerando a seguinte ordem de valor:
1º - Redação
2º - Língua Portuguesa e Literatura
3º- História
4º- Geografia
5º- Língua Estrangeira
4.4- Os resultados deste Processo Seletivo serão válidos apenas para o período a que se refere o Edital, ou
seja, 1º semestre de 2019.
4.5- Os resultados finais do Processo Seletivo serão divulgados através de listagens em ordem de
classificação, até o dia 28/11/2018, a partir das 14h, no quadro de avisos localizado no hall da FADIVALE.
V - DA MATRÍCULA

5.1 - Serão convocados à matrícula os candidatos selecionados no limite das vagas. A matrícula será feita na
Secretaria da FADIVALE ficando estipulados, para todos os fins de direito, os dias 28, 29 e 30/11/18 e
3/12/2018, no horário de 08h às 17h, para sua efetivação.
5.2 - O prazo estipulado no item anterior é improrrogável, perdendo o direito à vaga aquele que não o observar
ou dentro dele não apresentar a documentação completa, devidamente formalizada.
5.3 DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA.
a) Documento de Identidade de valor legal;
b) Prova de estar em dia com os deveres eleitorais;
c) Prova de estar em dia com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino;
d) Certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente legal;
e) Certidão de nascimento ou casamento;
f) CPF
g) Comprovante de residência
h) Comprovante do pagamento da primeira parcela da semestralidade, junto à tesouraria da Fadivale.
i) Uma foto 3x4 (recente).
Para a efetivação da matrícula, o candidato deverá entregar à Secretaria da Faculdade cópias xerográficas
dos documentos (a, b, c, d, e, f, g) que serão autenticadas pelo funcionário recebedor à vista dos originais.
5.4 - A vaga do candidato que não cumprir as exigências do Edital será preenchida pelo candidato classificado
em ordem (colocação) imediatamente inferior, cuja convocação se fará nas datas abaixo relacionadas, através
de editais a serem afixados no quadro de avisos da Faculdade.
MATRÍCULA DOS APROVADOS: 28,29,30/11/2018 e 3/12/2018 no horário de 8h às 11h e de 13h às 17h.
CHAMADA DOS CLASSIFICADOS EXCEDENTES: 4 de dezembro de 2018, às 14 horas, na sala 04 da
FADIVALE.
MATRÍCULA DOS EXCEDENTES: 04 a 07/12/2018, no horário de 8h às 11h e de 13h às 17h.
5.5 - Persistindo vagas, após as datas previstas no item anterior, dar-se-á prioridade aos candidatos à
obtenção de novo título, após o que, se ainda houver vagas remanescentes, a matrícula dos excedentes será
feita na ordem de procura, até que sejam preenchidas todas as vagas e desde que não tenham sido
ministradas mais de 25% (vinte e cinco por cento) das aulas previstas para o 1º semestre letivo/2019.
5.6 – Se houver mais candidatos à Obtenção de Novo Título do que vagas remanescentes, o processo seletivo
entre eles consistirá na realização de prova de redação, a se realizar na data de 11/12/2018, às 9 horas, na
sala da Coordenação de Curso, divulgando-se o resultado em 12/12/2018, no quadro de avisos da Instituição e
no site da instituição.
5.7 – A matrícula entre os aprovados para obtenção de novo título dar-se-á no período de 12 a 14 de
dezembro de 2018.
5.8 – Após a data de que trata o item 5.7, e desde que haja vagas, poderão ser aceitas novas inscrições para
obtenção de novo título, observadas, no que couberem, as regras dos itens 5.5 e 5.6.
5.9 – As aulas do primeiro semestre letivo de 2019 terão início em 4/02/2019.

VI - DISPOSIÇÕES GERAIS.
6.1- Aplicam-se ao CONCURSO VESTIBULAR todas as normas contidas no Edital e, especialmente, as
disposições da Lei 9394/96 e das Portarias Ministeriais 971/97 e 1.120/99.

6.2- Os candidatos deverão comparecer no local da prova 30(trinta) minutos antes do horário determinado
para seu início, portando carteira de identidade e o comprovante de sua inscrição. Fechados os portões de
entrada, nenhum candidato poderá ingressar no recinto da prova a não ser com ordem escrita do Presidente
da Comissão do Processo Seletivo.
6.3- Serão materiais necessários à realização da prova: lápis, borracha e caneta esferográfica. Não se permite
o uso de calculadora, dicionários ou outra fonte de consulta durante a realização da prova, bem como porte de
telefone celular ou outros meios de comunicação eletro-eletrônicos.
6.4 - A inscrição no Processo Seletivo implica na aceitação plena das normas estabelecidas no edital e nas
instruções aos candidatos.
6.5- O candidato não terá vista posterior da prova e nem haverá revisão ou segunda chamada da mesma.
6.6 - Na FADIVALE, o número médio de alunos por turma é de 60 (sessenta).
6.7 - Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pelo Presidente da Comissão organizadora do
Processo Seletivo, ouvidos os demais membros da referida Comissão, cuja decisão será irrecorrível.
6.8 - Em hipótese alguma haverá restituição da taxa de inscrição.
6.9 - Informações poderão ser obtidas junto à secretaria da Faculdade, pessoalmente ou através de telefone
(33)3271-2004 - Governador Valadares-MG ou na Home Page: www.fadivale.com.br.
PROGRAMA DA PROVA E SUAS PARTES
REDAÇÃO
Em termos de desempenho lingüístico do candidato, o que se espera, na prova de Redação, é um texto
caracterizado, em linhas gerais, pela fluência, coerência e clareza. A variedade lingüística a ser utilizada é o
padrão culto formal. Serão, pois, avaliadas as habilidades de organização e exposição de idéias, bem como a
correção gramatical.
O texto elaborado pelo candidato deverá, portanto, apresentar as seguintes características, entre outras:
- estruturação lógica e coerente das idéias;
-pertinência e relevância dos argumentos apresentados;
- uso de vocabulário adequado;
-presença, quando pertinente, de introdução, desenvolvimento e conclusão;
-adequada distribuição das idéias em períodos;
-uso conveniente dos processos de coordenação e subordinação de idéias;
- uso adequado das estruturas da língua escrita padrão;
- uso adequado dos sinais de pontuação;
-correção ortográfica.

LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA
A prova de Língua Portuguesa avaliará o desempenho do candidato em relação às habilidades de leitura e de
conhecimentos teóricos aplicativos.

As questões de Língua Portuguesa exigirão do candidato conhecimento teórico explícito de gramática e
capacidade de leitura e interpretação de texto informativo e literário.
I-CONHECIMENTO LINGUÍSTICO.
1.Ortografia.
2.Pontuação.
3.O nome e seu emprego.
4.pronome e seu emprego.
5.verbo. Emprego de tempos e modos.
6.Regência verbal e nominal: aspectos gerais e casos particulares.
7.Concordância verbal e nominal: aspectos gerais e casos particulares.
8.Estruturas do período e da oração: aspectos sintáticos e semânticos.
9. variação linguística: as diversas modalidades do uso da língua.
II-LITERATURA
1.Estilos de época na literatura brasileira: Barroco. Neoclassicismo. Romantismo. Realismo. Simbolismo.
Modernismo.
2.Noções de Teoria Literária. Aspectos fônicos do poema. Linguagem figurada: Metáfora e Metomínia.
Paráfrase, paródia e intertextualidade na composição do texto literário. Elementos estruturadores da narrativa:
enredo, personagem, ponto de vista, espaço e tempo.
LÍNGUA ESTRANGEIRA: INGLÊS OU ESPANHOL.
I.Objetivo Geral: compreensão de texto em nível fundamental.
II.Objetivos Específicos: compreensão global do texto.
2.Habilidades de análise e dedução.
3. Habilidade de distinção e seleção.
4.Habilidade de síntese.
5.Habilidade de conhecimento de estruturas particulares da língua.
GEOGRAFIA GERAL E DO BRASIL
I. O HOMEM, OS RECURSOS NATURAIS E O MEIO AMBIENTE
1.O homem e a organização do espaço.
2.Os recursos naturais: tipos, importância e aproveitamento.
3.As atividades humanas e o meio ambiente.
4.Os grandes problemas ambientais da atualidade.
II - A POPULAÇÃO
1.Estrutura, dinâmica, distribuição espacial e mobilidade.
2.A população urbana e rural.
3.A urbanização.
4.As cidades e a organização do espaço.
III - OS RECURSOS ENERGÉTICOS E MINERAIS
1.As fontes tradicionais e as fontes alternativas de energia.
2.As reservas energéticas e minerais conhecidas: a produção e o consumo.
3. A problemática energética da atualidade.

IV - AS ATIVIDADES INDUSTRIAIS
1.Os conceitos básicos: indústria de base, indústria de bens de consumo, meios de produção.
2.Os fatores da localização e do desenvolvimento industrial.
3.O espaço industrial e as grandes regiões industriais.
HISTÓRIA GERAL E DO BRASIL
I - A FORMAÇÃO DO MUNDO MODERNO.
1. A Revolução Comercial e a crise do feudalismo.
2. O novo contexto europeu e a burguesia.
3. A expansão geográfica da Europa e o estabelecimento do colonialismo na América e na Ásia.
4. A colonização das Américas.
5. O sistema colonial brasileiro.
II - A EVOLUÇÃO DO ESTADO MODERNO E A ORDEM BURGUESA
1. Dos antigos regimes ao iluminismo e ao liberalismo
2. A Revolução Francesa.
3. A Revolução Americana.
4. A crise do sistema colonial e a formação dos Estados americanos.
5. A Independência do Brasil.
III - EVOLUÇÃO E CRISE DO CAPITALISMO.
1. A Revolução industrial.
2. O capitalismo o socialismo e o neocolonialismo.
3. Os Estados Unidos da América e a expansão do capitalismo.
4. O contexto sócio-econômico da América Latina.
5. A crise do capitalismo: a Grande Guerra, a Revolução Russa e a crise de 1929.
6. A estrutura Imperial brasileira: evolução e ocaso.
IV - O MUNDO CONTEMPORÂNEO.
1. A posição da Europa nos novos condicionamentos internacionais.
2. O processo de descolonização e o novo imperialismo.
3. As Revoluções Tecnológicas e Científica.
4. A sociedade contemporânea.
5. Crise do Socialismo Real e seus desdobramentos.
6. A república brasileira, os processos sócio-econômico e político.
V - O BRASIL ATUAL
1. A evolução política.
2. Os problemas da economia.
3. A dinâmica social contemporânea.
4. O Brasil no contexto internacional.

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES

Observe o local e horário da prova;
O tempo de duração das provas será de 4 horas;
Ninguém poderá deixar a sala antes dos primeiros 30 (trinta minutos);
Durante a prova, os candidatos somente poderão utilizar os toaletes acompanhados por pessoas
credenciadas.
Conserve este manual em seu poder, a fim de orientar-se quanto às datas, documentos necessários para
matrícula e outras informações de seu interesse.

AOS CANDIDATOS APROVADOS
A Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce (FADIVALE) exige do aluno freqüência mínima de 75% da carga
horária de cada disciplina, em cumprimento à legislação acadêmica.

Os candidatos aprovados no Processo Seletivo, que já hajam cursado disciplinas de outros cursos de nível
superior, têm direito à dispensa de disciplinas que, contidas no curso de Direito, já tenham sido cumpridas. O
aproveitamento dos estudos realizados será avaliado pela FADIVALE. Para tanto, o aluno deverá apresentar,
no ato da matrícula, ou até que se complete 25% da carga horária semestral, à Secretaria, o competente
requerimento, devidamente instruído com o histórico e o programa da disciplina cursada. Vencido o período
acima indicado, a FADIVALE se exime da obrigação de receber qualquer solicitação nesse sentido.

Alcyr Nascimento
Diretor

AVISO IMPORTANTE
Encontram-se na Biblioteca da FADIVALE, exemplares do Catálogo/FADIVALE 2011/2012, para consulta dos
interessados, contendo todas as informações referentes ao curso de Direito desta Instituição.

