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CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO / 
VESTIBULAR 2018 

DATA EVENTO 

25/09/2017 a 

20/11/2017 

Período de Inscrição no Vestibular Unibalsas 

2018 

26/11/2017 Realização do Concurso 

02/12/2017 Publicação do Resultado no site e no campus 

05/12/2017 
Matrícula dos Candidatos da primeira chamada 

de Agronegócio e Direito. 

06/12/2017 

Matrícula dos Candidatos da primeira chamada 

de Administração, Ciências Contábeis e Gestão 

Comercial. 

07/12/2017 

Matrícula dos Candidatos da primeira chamada 

de Pedagogia, Produção Publicitária e Sistemas 

de Informação. 

08/12/2017 a 

12/12/2017 
Matrícula dos candidatos da 2º Chamada 
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13/12/2017 Reopção de Curso 

08/01/2018 Início do Processo Seletivo Continuado 

29/01/2018 Atividades letivas (Seminário Pedagógico) 

05/02/2018 Início das aulas 

 

APRESENTAÇÃO 

 

FACULDADE DE BALSAS – SÉRIA, CAPAZ E ACESSÍVEL. 

 

A Faculdade de Balsas é uma instituição mantida pela UNIBALSAS Educacional Ltda., 

que nasceu comprometida com o futuro de Balsas e da sua região, para que os jovens 

possam desenvolver aqui os seus projetos de vida. 

O Projeto da Unibalsas está alicerçado no desenvolvimento estratégico do Estado do 

Maranhão, em especial no desenvolvimento econômico e social da região sul do Estado, 

tendo como Balsas o seu epicentro gerador e disseminador de novas ideias e propósitos 

para a formação de profissionais qualificados para o mercado de trabalho local e regional.  

A Instituição tem como propósito ser uma Faculdade SÉRIA, CAPAZ E ACESSÍVEL. Séria 

em seus objetivos institucionais, capaz pela qualidade do seu corpo docente e projeto 

pedagógico e acessível pelos preços a serem praticados e pela adequação de suas 

instalações. 
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PALAVRA AO CANDIDATO 

A Faculdade de Balsas foi criada com o intuito de ser a melhor Faculdade 

da região MATOPIBA, não somente em termos de estrutura física e de 

Projeto Pedagógico, mas também com relação ao corpo docente, 

responsável pela formação dos nossos futuros profissionais: Você. 

Estamos consolidando nossos objetivos. A Faculdade de Balsas 

compromete-se com a sociedade formando profissionais capacitados e 

atuantes, que estão influenciando e contribuindo para o crescimento e 

desenvolvimento de novas empresas, além de mudar a vida de centenas 

de jovens que a cada ano conquistam o sonho de uma graduação. Tudo 

começa com um primeiro passo, você está pisando no primeiro degrau. 

Parabéns pela escolha.  

Temos muita segurança nos Projetos Pedagógicos dos cursos de 

Graduação oferecidos pela Faculdade de Balsas por estarem em plena 

sintonia com as exigências do Ministério da Educação e do mercado de 

trabalho, através do equilíbrio entre as abordagens teóricas/científicas e as 

modernas tendências da gestão globalizada. 

Por isso, convidamos você que se interessou em fazer parte da “Família 

Unibalsas”, a participar do nosso vestibular do ano 2018. Sua opção já 

demonstra que você está fazendo uma escolha inteligente, segura e 

promissora.  

Venha participar da vanguarda acadêmica e profissional. Venha traçar um 

futuro melhor para sua vida. A Faculdade de Balsas é a base para que 

você seja um excelente profissional. Durante os próximos anos que estiver 

conosco, oferecemos a você uma vida acadêmica repleta de novos 

conhecimentos e novas amizades. A UNIBALSAS é a menor distância 

entre VOCÊ e o seu SUCESSO. Alcance seus sonhos com a ajuda da 

melhor Instituição de Ensino Superior da região MATOPIBA.  

Profª. Maria Cecília de Melo Silva   

Diretora Acadêmica 
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AS INSCRIÇÕES: 

As inscrições no Vestibular Unibalsas 2018 estarão abertas do dia 25 de setembro a 20 
de novembro de 2017, e podem ser feitas pelo site www.unibalsas.edu.br ou na secretaria 
da Faculdade de Balsas. 

Após fazer a inscrição, o candidato deverá pagar o boleto de R$ 70,00, na rede bancária 
ou no caixa da Faculdade. Sem o pagamento do boleto, a inscrição não será válida. 

Veja os cursos oferecidos neste Vestibular: 

 

Cursos 
Vagas 

Anuais 
Turno Duração 

Ato de Autorização (A) 

Ato de Reconhecimento (R) 

Ato de Renovação de 

Reconhecimento (RR) 

 

Código do 

Curso 

Administração 100 Noturno 08 semestres 
Portaria nº 696 

(D.O.U. 17/11/2014) (RR) 
01 

Ciências Contábeis 100 Noturno 08 semestres 
Portaria nº 696 

(D.O.U. 17/11/2014) (RR) 
02 

Direito 100 Noturno 10 semestres 
Portaria nº444 

(D.O.U. 03/11/2011) (R) 
03 

Direito 52 Vespertino 10 semestres 
Portaria nº444 

(D.O.U. 03/11/2011) (R) 

Sistemas de 
Informação 

100 Noturno 08 semestres 
Portaria nº286 

(D.O.U. 21/12/2012) (RR) 
04 

Agronegócio 100 Noturno  06 semestres 
Portaria nº820 

(D.O.U. 30/12/2014) (RR) 
05 

Gestão Comercial  100 Noturno 05 semestres 
Portaria nº 267 

(D.O.U. 03/04/2017) (RR) 
06 

Pedagogia 100 Noturno 08 semestres 
Portaria nº 671 

(D.O.U. 11/11/2014) (A) 
07 

Produção Publicitária 100 Noturno 05 semestres 
Portaria nº 914 

(D.O.U. 27/11/2015) (A) 
08 

http://www.unibalsas.edu.br/
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Atenção: portadores de necessidades especiais deverão comunicar pelo e-mail 
ouvidoria@unibalsas.edu.br ou secretaria.geral@unibalsas.edu.br até o dia 21 de 
novembro, qual tipo de necessidade apresenta, de modo que a Instituição possa 
providenciar as condições necessárias para a sua participação no concurso. 

 

HORÁRIO DA PROVA: 

O candidato deverá chegar à Unibalsas antes das 8h00. Os portões serão fechados às 
8h00 e, a partir deste momento, não será permitido o acesso às salas.  
 
A prova inicia-se às 8h30min e tem duração máxima de 4 horas. 

 

A PROVA: 

O Processo Seletivo/Vestibular-2018 compõe-se de uma Prova Objetiva (testes de múltipla 
escolha) com 40 (quarenta) questões, sendo 15 (quinze) questões de Língua Portuguesa e 
Literatura; 10 (dez) questões de Matemática; 15 (quinze) questões de Conhecimentos 
Gerais e Atualidades, e de 01 (uma) Redação.    

 

Conteúdo das disciplinas da prova objetiva:  
 

1- Língua Portuguesa e Literatura: literatura portuguesa; literatura brasileira; 
compreensão de texto e compreensão de estruturas gramaticais.  
 

2- Matemática: Interpretação de enunciados; quesitos de raciocínio lógico, 
resolução de equações e problemas matemáticos, adequados ao nível médio.  
 

3- Conhecimentos Gerais e Atualidades:  
 
3.1  História Geral: História antiga, medieval, moderna e contemporânea; 

 
3.2 História do Brasil: Brasil Colônia; Independência; Império; República; Era 
Vargas; Industrialização; 

mailto:ouvidoria@unibalsas.edu.br
mailto:secretaria.geral@unibalsas.edu.br
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3.3 Geografia do Brasil: a diferenciação regional do espaço brasileiro; as questões 
ambiental populacional, agrária e urbana no Brasil; 
 

3.4 Geografia Geral: o processo de globalização e a formação de blocos regionais 
supranacionais, as desigualdades na distribuição da riqueza e o poder mundial; 
 
3.5 Atualidades: temas políticos, sociais e econômicos contemporâneos. Atualidades 
nacionais e internacionais.  
 
Da redação:  
A redação deverá ser elaborada a partir de um dos temas propostos pela Faculdade 
de Balsas e conter no máximo 30 linhas e no mínimo 20 linhas. O candidato deve 
optar por um dos temas e desenvolver um texto dissertativo. Deve utilizar o espaço 
próprio para o rascunho de sua redação, evitando-se rasuras na folha oficial.  

O candidato que entregar a folha oficial da redação em branco ou obtiver a nota 0 
(zero) estará desclassificado. 

 

As questões da Prova Objetiva serão em forma de testes com 05 (cinco) alternativas, das 
quais somente uma poderá ser assinalada como válida. 

O valor de cada questão na Prova Objetiva será igual a 1,5 (um vírgula cinco) pontos e 
esta prova terá valor total de 60 (sessenta) pontos. 

Será atribuída à redação a nota de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, admitida a fração de 0,1 (um 
décimo de ponto), que será multiplicada pelo seu peso ponderado, definido como sendo 
4,0 (quatro) inteiros, cujo resultado será adicionado ao total de pontos obtidos na prova 
objetiva, para fins de classificação dos candidatos. 

O total de pontos da Prova Objetiva será de 60 (sessenta) pontos e o da Redação de 40 
(quarenta) pontos, totalizando 100 (cem) pontos. 

 

CANCELAMENTO DE PROVA E DESCLASSIFICAÇÃO: 

A prova será cancelada nos seguintes casos: 

 Rasurar o gabarito; 
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 Identificar o gabarito ou a redação com o nome ou desenho. Só poderá identificar 
com o número de inscrição; 

 Escrever a redação com letra ilegível, em forma de desenho, número ou 
espaçamento fora do normal entre as palavras; 

 Responder o gabarito ou a redação com lápis ou caneta de qualquer cor, que 
não seja preta ou azul; 

 Entregar a Redação em branco. 

O candidato será desclassificado se: 

 Faltar no dia do Concurso; 

 Obtiver nota ZERO na Redação;  

 Acertar menos de 4 (quatro) questões na Prova Objetiva; 

 Usar de meio fraudulento na inscrição ou na realização da Prova ou, ainda, 
apresentar atitudes de indisciplina, desrespeito com o fiscal, independentemente 
das sanções legais.  

O DIA DA PROVA: 

O candidato deverá chegar para realizar a prova com: 

a) Documento Oficial de Identificação com foto (original); 

b) Comprovante de inscrição e de pagamento; 

c) Lápis, borracha, caneta esferográfica (ponta grossa) com tinta azul ou preta. 

 

Se o candidato achar conveniente, ele poderá levar uma garrafa de água e/ou uma barra 
de cereal ou chocolate. 

Não será permitido usar celular ou qualquer aparelho eletrônico durante a prova, eles 
deverão ser identificados e entregues ao fiscal. 

Durante o exame, o candidato não pode sair da sala de prova sem acompanhamento dos 
fiscais. 

A permanência mínima do candidato na sala de exame é de 1 (uma) hora a contar do início 
da prova. Em hipótese alguma, o candidato pode sair das dependências do local do exame 
e depois retornar para continuar a prova. 
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OBS: Não se esqueça que deve chegar antes do fechamento dos portões, que ocorre às 
8h00!!! 

O RESULTADO: 

O resultado será publicado no site www.unibalsas.edu.br, até o dia 02/12/2017. 

A MATRÍCULA: 

O candidato classificado no VESTIBULAR UNIBALSAS 2017 deverá comparecer na data 
abaixo, de acordo com o curso escolhido, na Secretaria Geral da Unibalsas.  

Cursos Data 

Agronegócio e Direito. 05 de dezembro de 2017 

Administração, Ciências Contábeis e 
Gestão Comercial. 

06 de dezembro de 2017 

Pedagogia, Produção Publicitária e 
Sistemas de Informação. 

07 de dezembro de 2017 

O candidato deverá apresentar os seguintes documentos (original e duas cópias) 

a)  Duas fotocópias autenticadas do Certificado de Conclusão ou Diploma de Ensino 
Médio ou equivalente, devidamente reconhecido pelos órgãos competentes; 

b)  Duas fotocópias autenticadas do Histórico Escolar do Ensino Médio; 
c)  Duas fotocópias da Certidão de Nascimento ou Casamento; 
d)  Duas fotocópias da Carteira de Identidade Oficial; 
e)  Duas fotocópias do CPF - Cadastro de Pessoa Física; 
f)  Duas fotos 3X4 recentes; 
g) Duas fotocópias da prova de quitação com o Serviço Militar, para candidatos do sexo 

masculino; 
h)  Duas fotocópias do título de eleitor para os brasileiros maiores de 18 anos; 
i)  Comprovante de residência; 
k)  Contrato de Prestação de Serviços Educacionais fornecido pela Instituição, assinado 

pelo aluno (se maior de 18 anos) ou responsável legal (se menor de 18 anos), no ato 
da matrícula. 

http://www.unibalsas.edu.br/
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OBS: Se o candidato não puder comparecer pessoalmente no dia da matrícula, outra 
pessoa poderá representá-lo, mediante procuração com firma reconhecida e toda a 
documentação acima descrita do candidato. 

Atenção: Perderá o direito à vaga o candidato que não comparecer à matrícula dentro dos 
prazos determinados no Edital, ou pelas Convocações de Chamadas, e não se apresentar 
com todos os documentos exigidos para a matrícula. 

SEGUNDA CHAMADA: 

Caso, após o período de matrícula, ainda houver vagas remanescentes, haverá a segunda 
chamada dos candidatos aprovados, até preencher o número de vagas.  

A segunda chamada ocorrerá nos dias 08 a 12 de dezembro de 2017. 

 
REOPÇÃO DE CURSO: 
Após a Segunda Chamada, e se ainda persistir vagas, os candidatos classificados poderão 
fazer a reopção de curso, via requerimento e procedimento próprio, na Secretaria da 
Faculdade. Ocorrerá no dia 13 de dezembro de 2017. 
 

CONTATO E INFORMAÇÕES: 

Campus da Faculdade de Balsas: 

Km 5 da BR 230, Fazenda Malidere 4 – 65800-000 Balsas – MA 
 

Telefone:       WhatsApp: 

(99) 3542 – 5500     (99) 9 8845-4203 

 

E-mail:  Home Page: 

vestibular@unibalsas.edu.br www.unibalsas.edu.br 

 

Facebook:                                                             Instagram:                                                     
https://www.facebook.com/Unibalsas https://www.instagram.com/unibalsas 

mailto:vestibular@unibalsas.edu.br
http://www.unibalsas.edu.br/

