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EDITAL Nº 01 – VESTIBULAR AGENDADO

A Diretoria da FACULDADE NOVA ROMA, entidade de ensino superior, recredenciada 
pelo Governo Federal através da portaria ministerial Nº 431 de 20/04/2020, DOU em 
30/4/2020, Edição 82, Seção 1, Páginas 62/63, mantida pelo CENTRO BRASILEIRO 
DE PROFISSIONALIZAÇÃO EMPRESARIAL LTDA – CBPE declara aberto o processo 
seletivo das provas de vestibular agendado (on-line), nos termos da legislação e 
normas vigentes.

1. DA VALIDADE

1.1. O processo seletivo vestibular agendado anunciado nesse edital terá validade 
para a admissão no primeiro semestre do período letivo de 2021, nos cursos de 
graduação oferecidos pela faculdade, dentro do limite de vagas autorizadas para cada 
curso,  fixado no item 5 deste edital.

2. DAS INSCRIÇÕES

2.1. A inscrição para o vestibular poderá ser feita pelo candidato ou responsável 
através do site www.faculdadenovaroma.com.br ou presencialmente no setor 
comercial da unidade da Madalena, mediante o preenchimento da ficha de inscrição.

2.2. Ao emitir a ficha de inscrição, o candidato declarará que aceita as condições e 
normas estabelecidas para o concurso vestibular constantes neste edital.

2.3. Somente será aceita uma inscrição para cada candidato, que concorrerá a uma 
única vaga nos cursos, ênfase e turno de sua opção, a qual deverá ser indicada na 
ficha de inscrição. Caso, seja constatada mais de uma inscrição, será validado a última 
inscrição realizada, valendo a data da mesma.

3. DAS PROVAS

3.1 No Processo Seletivo o candidato irá realizar uma prova de redação de forma online, no 
dia e horário escolhido pelo mesmo. A prova terá a duração de até 1 hora.

3.2 Serão eliminados os candidatos que:

a) Obtiverem a nota inferior a 6 (Seis) na prova;
b) Deixar de realizar a prova na data e horário previsto;

3.3 A redação trás um tema emergente da nossa atualidade.

3.4 A relação dos candidatos classificados, será publicada em nosso site;

3.5 O candidato poderá solicitar a faculdade, após a aplicação da prova, declaração 
de participação no exame.
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4. DO CALENDÁRIO

4.1. As inscrições para o vestibular Online agendado serão realizadas a partir do dia 
01/12/2020 15/03/2021.

4.2. Será informado o resultado no prazo de 24 horas, através do e-mail cadastrado 
no ato da inscrição pelo o candidato. Também em nosso site conforme o item 3.4 
deste edital.

4.3. Os aprovados no vestibular deverão efetuar o pagamento da matrícula no período 
de até 03 dias úteis.

5. DAS VAGAS

5.1 As vagas oferecidas para o período letivo de 2021.1 terão a  seguinte  distribuição  
por curso:

CURSO GRAU MODALIDADE ATO AUTORIZATIVO DATA DA 
PUBLICAÇÃO

VAGAS 
ANUAIS

ENDEREÇO 
DE OFERTA

Direito Bacharelado Presencial - 60 
alunos por turma Portaria 326/16 25/07/2016 150

manhã/noite

Rua: Benfica, 
Nº 352

Madalena – 
Recife – PE

Administração Bacharelado Presencial - 60 
alunos por turma Portaria 269/17 03/04/2017 200

manhã/noite

Rua: Benfica, 
Nº 352

Madalena –
Recife – PE

Ciências 
Contábeis Bacharelado Presencial - 60 

alunos por turma Portaria 269/2017 03/04/2017 200
manhã/noite

Rua: Benfica, 
Nº 352

Madalena – 
Recife – PE

Ciência da 
Computação Bacharelado Presencial - 60 

alunos por turma Portaria 1093/15 30/12/2015 100
manhã/noite

Rua: Benfica, 
Nº 352

Madalena – 
Recife – PE

Engenharia 
Civil Bacharelado Presencial - 60 

alunos por turma Portaria 605/16 14/10/2016 200
manhã/noite

Rua: Benfica, 
Nº 352

Madalena – 
Recife – PE

Engenharia 
de Produção Bacharelado Presencial - 60 

alunos por turma Portaria 265/15 30/03/2015 200
manhã/noite

Rua: Benfica,
Nº 352

Madalena – 
Recife – PE

Análise e 
Desenvolvime 

nto de
Sistema

Tecnológico Presencial - 60 
alunos por turma Portaria 1019/17 28/09/2017 200

manhã/noite

Rua: Benfica, 
Nº 352

Madalena – 
Recife – PE

Gestão 
Comercial Tecnológico Presencial - 60 

alunos por turma Portaria 566/16 27/09/2016 200
manhã/noite

Rua: Benfica, 
Nº 352

Madalena –
Recife – PE

Gestão de 
Recursos 
Humanos

Tecnológico Presencial - 60 
alunos por turma Portaria 196/18 22/03/2018 200

manhã/noite

Rua: Benfica, 
Nº 352

Madalena – 
Recife – PE

Logística Tecnológico Presencial - 60 
alunos por turma Portaria 196/18 22/03/2018 200

manhã/noite

Rua: Benfica, 
Nº 352

Madalena – 
Recife – PE

Processos 
gerenciais Tecnológico Presencial Portaria 187/16 28/09/2016 200

manhã/noite

Rua: Benfica, 
Nº 352

Madalena – 
Recife – PE

Gestão 
Financeira Tecnológico Presencial Portaria 565/16 28/09/2016 200

manhã/noite

Rua: Benfica, 
Nº 352

Madalena – 
Recife – PE
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5.2 A Faculdade Nova Roma se reserva ao direito de não abrir turma, no semestre, ou 
de fazer um remanejamento de turno caso o número de alunos não atinja o 
determinado pela instituição.

6. DA MATRÍCULA

6.1 O candidato classificado e convocado na forma deste edital adquirirá direito à 
matrícula no curso, observando o período para sua efetivação publicado no item 4.3 
deste edital.

6.2 Em caso do não preenchimento das vagas oferecidas será publicado nova lista de 
convocados, que deverão efetivar sua matrícula no prazo estabelecido pela instituição, 
respeitado o número de vagas autorizadas.

6.3 A não observância do prazo de matrícula implicará em perda da vaga.

6.4 Para a efetivação da matrícula os candidatos  deverão:

6.4.1 comparecer a Faculdade Nova Roma, unidade Madalena para apresentar 
original e cópia dos documentos ou digitalizar os documentos originais e enviar via e-
mail para o departamento comercial.

6.4.2 Documentos:

a) Carteira de identidade expedida por secretaria de segurança pública, ou pelas 
forças armadas, ou pela polícia militar, ou por ordens e conselhos, que por lei 
federal tenham validade como documento de identidade, cédula de identidade  
para estrangeiros, emitida por autoridade brasileira e CNH (carteira nacional de 
habilitação com fotografia, na forma da Lei nº 9.503/97);

b) CPF do candidato;
c) Certificado ensino médio ou de curso equivalente, com registro e histórico escolar;
d) Comprovante de residência atualizado;
e) Reservista
f) Certidão de Nascimento ou Casamento,
g) Título de eleitor (com ultimo comprovante de quitação eleitoral)
h) 1 (um) Foto 3x4 recente
i) Nota do ENEM (Mínimo 450 pontos, com validade máxima de até três anos).

OBS: Caso seja necessário um (uma) responsável financeiro é preciso entregar cópia 
do RG e CPF do mesmo (a) no ato da matrícula.
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7. DO REGIME ESCOLAR E SEMESTRALIDADE

7.1 Todos os cursos ofertados neste edital serão ministrados em regime de matrícula 
semestral.

7.2 A semestralidade dos cursos referidos em item 5.1 será paga em seis (6) parcelas 
mensais, sendo a 1ª parcela quitada no ato da matrícula e as restantes no vencimento 
05 de cada mês.

7.3 Caso o candidato pretenda requerer financiamento através do FIES, deverá 
realizar inscrição exclusivamente por meio do sistema Informatizado do FIES 
(SISFIES), sobre o qual a instituição de ensino superior não possui qualquer 
ingerência.

7.5 Caso o candidato pretenda requerer bolsa através do PROUNI, deverá realizar 
inscrição exclusivamente no site do PROUNI, sobre o qual a instituição de ensino 
superior não possui qualquer ingerência.

7.6 Caso o candidato pretenda requerer desconto através de convênios de empresas 
parceiras, consultar o departamento comercial (Contato no site).

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 Serão nulas de pleno direito, a qualquer época, a classificação no concurso 
vestibular  e a matrícula do candidato, cuja inscrição houver sido feita em 
inobservância ao disposto neste edital, usando documentos falsos ou outros meios 
ilícitos.

8.2 A Faculdade Nova Roma poderá, a seu critério e em atendimento aos interesses 
da instituição, prorrogar os prazos estabelecidos para a inscrição de candidatos ao seu 
concurso vestibular.

8.3 Os candidatos portadores de necessidades especiais ou de qualquer enfermidade 
e que necessitem de atendimento especial, deverão informar no ato da inscrição 
mediante apresentação de requerimento ou atestado médico, com antecedência 
mínima de 48  horas da data da aplicação das provas.

Recife, 27 de novembro de 2020.

A Direção


