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FACULDADE INSPIRAR DE CURITIBA 

Edital nº 18 de 01 de setembro de 2019 

NORMAS DO PROCESSO SELETIVO VERÃO 2020 DA 

FACULDADE INSPIRAR DE CURITIBA 

A Faculdade Inspirar de Curitiba torna público as normas que regem o Processo Seletivo de 

Verão 2020 para ingresso nos cursos de Gestão Hospitalar, Administração e Direito no 

primeiro semestre letivo do ano de 2020. 

 
 

CAPÍTULO I – DA OFERTA DOS CURSOS 
 

ARTIGO 1º - O Processo Seletivo de Verão 2020 estabelece as regras para ingresso nos 

seguintes cursos: 
 

Curso Vagas 
Matutinas 

Vagas 
Noturnas 

Informações legais do 
Curso 

Modalidade 

Gestão 
Hospitalar 
Tecnólogo 

- 80 Portaria de Autorização 
nº 257 de 9/12/2010, 
DOU de 10/12/2010. 

Presencial 

Administração 
Bacharelado 

- 80 Portaria de Autorização 
nº 694 de 17/12/2013, 
DOU 18/12/2013. 

Presencial 

Direito 
Bacharelado 

50 50 Portaria de Autorização 
nº 274 de 19/04/2018, 
DOU 23/04/2018. 

Presencial 

 
CAPÍTULO II – DA LOCALIZAÇÃO 

 

ARTIGO 2º - Os cursos de Gestão Hospitalar, Administração e Direito da Faculdade Inspirar de 

Curitiba serão ofertados na unidade Curitiba com endereço na Rua Inácio Lustosa, 792, no 

bairro São Francisco, Curitiba/PR, site: www.inspirar.com.br, telefone (41) 3019-2828. 

mailto:inspirar@inspirar.com.br
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CAPÍTULO III – DAS MODALIDADES DE INGRESSO 
 

ARTIGO 3º - A Faculdade Inspirar de Curitiba adota as seguintes formas de ingresso: Vestibular 

Agendado, Aproveitamento de nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), 

Aproveitamento de curso de graduação concluído. 

Parágrafo único: Somente poderão inscrever-se no Processo Seletivo Verão 2020 da 

Faculdade Inspirar de Curitiba, os candidatos que tenham concluído ou que venham concluir, 

antes do início das aulas previstas no Calendário Acadêmico, o Ensino Médio ou equivalente, 

devidamente comprovado de acordo com as normas de matrícula deste Edital. 

ARTIGO 4º - Vestibular Agendado: o processo seletivo agendado da Faculdade Inspirar de 

Curitiba será realizado à partir de 01 de setembro de 2019 até 10 de março de 2020, na Rua Inácio 

Lustosa, 792, no bairro São Francisco, Curitiba/PR e tem por finalidade a seleção de candidatos 

para o preenchimento das vagas dos cursos de Gestão Hospitalar, Administração e Direito, 

considerando os conhecimentos adquiridos na conclusão do Ensino Médio ou equivalente, de 

acordo com a legislação vigente. 

ARTIGO 5º - Aproveitamento de nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) – Os 

candidatos que participaram do ENEM no ano de 2015 a 2019 e obtiveram resultado igual ou 

superior a 450 na classificação geral, poderão optar pelo seu ingresso no Curso Superior sem 

a participação no Processo Seletivo, para isso, deverão apresentar cópia do Boletim Individual 

de Notas na Secretaria Acadêmica 

ARTIGO 6º - Aproveitamento de curso de graduação concluído: O candidato poderá solicitar 

na Secretaria Geral o aproveitamento de curso. 

 

Parágrafo único: O deferimento está condicionado à análise documental pela coordenação do 

curso. 

I – Fica dispensado o candidato nesta modalidade de realizar a prova do vestibular. 
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ARTIGO 7º - O conteúdo total da prova integra o Anexo I do presente Edital. 
 
 

CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES PARA O VESTIBULAR AGENDADO 
 

ARTIGO 8º - As inscrições para o Vestibular Agendado da Faculdade Inspirar de Curitiba serão 

realizadas via internet pelo site http://faculdadeinspirar.com.br/graduacao/vestibular/ a 

partir do dia 01 de setembro de 2019 até 10  de março de 2020 ou com o ao Departamento 

Comercial da Faculdade Inspirar de Curitiba  através  do  (41)   99852-0604   

(telefone/whatsapp)   ou   do   (41)   3093-2321   que fará a inscrição à pedido do candidato. 

§ 1º A taxa de inscrição corresponde a um quilo de alimento não perecível, que deverá ser 

entregue na Secretaria Geral da Faculdade Inspirar de Curitiba. 

§ 2º O período de inscrições é de 01 de setembro de 2019 até 10 de março de 2020. 

§ 3º No site também haverá as instruções para inscrição:  

http://faculdadeinspirar.com.br/graduacao/vestibular/ 

§ 4º As inscrições também poderão ser efetuadas pessoalmente na recepção da Faculdade 

Inspirar de Curitiba, situada na Rua Inácio Lustosa, 792, no bairro São Francisco, na cidade de 

Curitiba, Estado do Paraná, de segunda a sexta-feira das 09h às 20h e nos sábados das 08h às 

12h, onde deverá ser preenchida a ficha de inscrição pessoalmente. 

§ 5º A inscrição do candidato implica na aceitação das condições do Processo Seletivo, 

conforme constam neste Edital. 

§ 6º O candidato Portador de Necessidades Especiais (PNE) que necessitar de condições 

diferenciadas para a realização da prova deverá especificar, no ato da inscrição, o tipo de 

deficiência. O candidato que, por motivo de saúde, necessitar de condições especiais para 

realizar a prova, deverá comparecer ou enviar representante à Secretaria Geral da Faculdade 

mailto:inspirar@inspirar.com.br
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Inspirar de Curitiba requerendo o envio da solicitação à Comissão do Processo Seletivo com o 

prazo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas de antecedência à realização das provas. No 

requerimento deve-se anexar atestado médico. As condições especiais a serem ofertadas não 

incluem atendimento domiciliar e sua concessão obedecerá a critérios de viabilidade. 

 
 

CAPÍTULO V – DATAS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DO VESTIBULAR AGENDADO 
 

ARTIGO 9º - No ato da inscrição o candidato deverá agendar um horário a sua escolha no 

período compreendido entre 01 de setembro de 2019 até 10 de março de 2020, de segunda a 

sexta feira das 9h às 19h e sábado, das 8h às 12h. 

 
 

CAPÍTULO VI - VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO 
 

ARTIGO 10 - O Processo Seletivo Verão de 2020 da Faculdade Inspirar de Curitiba tem validade 

para o 1º semestre de 2020. 

 
 

CAPÍTULO VII – CONTEÚDO DA PROVA 
 

ARTIGO 11 - A prova para o Processo Seletivo Verão 2020 da Faculdade Inspirar de Curitiba 

constará de 1 (uma) redação com valor igual a 100 (cem) pontos para fins de classificação. 

§ 1º na correção da redação, será considerada a produção de um texto dissertativo- 

argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa, nos seguintes aspectos: 

adequação ao tema e aos objetivos da proposta, coerência, coesão, pertinência 

argumentativa, paragrafação, estruturação de frases, morfossintaxe, adequação vocabular, 

acentuação, ortografia e pontuação. 

§ 2º as linhas com cópias do texto de apoio fornecido no caderno de questões não serão 

consideradas na contagem do número mínimo de linhas. 

§ 3º será atribuída nota zero aos textos que forem produzidos com até 6 (seis) linhas, fugirem 

inteiramente ao tema, veicularem impropérios e/ou parte de texto deliberadamente 
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desconectada do tema, estiverem escritos em outra língua, redigidos em versos e, ainda, não 

atenderem ao tipo textual exigido no enunciado da proposta da prova. 

§ 4º nos casos de tangenciamento, ou seja, abordagem parcial realizada somente nos limites 

do assunto mais amplo a que o tema está vinculado, deixando em segundo plano a discussão 

em torno do eixo temático objetivamente proposto, será atribuída a nota mínima à redação. 

§ 5º a redação deverá ser transcrita para a folha definitiva com caneta esferográfica de tinta 

azul ou preta. É de inteira responsabilidade do candidato sua devolução ao fiscal de sala, 

devidamente assinada, sendo este o único documento válido para a correção. 

§ 6º o tempo total para a realização da prova é de 2 (duas) horas. 

 
ARTIGO 12 - Os critérios de correção da Redação constam da verificação de: 

 

I. demonstração de domínio da norma culta da língua escrita, 

II. aplicação de conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema; 

III. abordagem do tema com clareza e objetividade; 

IV. demonstração de conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a 
construção da argumentação. 

ARTIGO 13 - A nota mínima para aprovação é de 40 pontos. 
 

Parágrafo único: será classificado o candidato que obtiver a maior nota e assim 

sucessivamente até o número disponível de vagas. 

 
 

CAPÍTULO VIII – DA REALIZAÇÃO DA PROVA 
 

ARTIGO 14 - O candidato deverá chegar 15 (quinze) minutos antes do horário da prova de 

posse de seu documento de identidade. 

Parágrafo único: São aceitos como documentos de identidade apenas documentos oficiais, 

expedidos por órgãos competentes, com foto recente do candidato como: carteira de 

identidade, carteira profissional, carteira de motorista e passaporte. 

I - O candidato que não possuir a documentação comprobatória de sua identidade não poderá 

realizar a prova. 
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ARTIGO 15 - Durante a prova será permitido o uso dos seguintes materiais: lápis preto ou 

lapiseira, caneta esferográfica azul ou preta e borracha. 

ARTIGO 16 - Não será permitido o uso de aparelhos eletrônicos, de comunicação ou similares. 
 
 

CAPÍTULO IX – DA CLASSIFICAÇÃO E DOS RESULTADOS 
 

ARTIGO 17 - Os candidatos serão classificados para as vagas do curso a que concorrerem, por 

ordem decrescente do escore final. 

§ 1º Na ocorrência de candidatos com igual desempenho, para o desempate será considerada 

a idade maior, para fins de classificação nas vagas. 

§ 2º Será desclassificado o candidato que: 
 

I. Não comparecer ou não realizar a prova, 
 

II. Obter nota total inferior a 4,0 (quatro); 
 

II. Utilizar-se de meio ilícito tanto no procedimento da inscrição para o Processo Seletivo como 

na realização da prova, constatado no momento ou posteriormente; 

IV. Portar-se ou apresentar-se de maneira inconveniente durante a realização da prova; 
 

V. Desacatar quem estiver investido de autoridade para coordenar, orientar ou fiscalizar a 

realização do Processo Seletivo. 

ARTIGO 18 - Caberá ao Diretor Acadêmico homologar os resultados apresentados pela 

Comissão do Processo Seletivo. 

ARTIGO 19 - A divulgação dos resultados do Processo Seletivo Verão 2020 do será realizada pela 

Secretaria Geral da Faculdade Inspirar de Curitiba no prazo máximo de 48 horas úteis após a 

realização da prova. 

 
 

CAPÍTULO X – DA MATRÍCULA 
 

ARTIGO 20 - As matrículas para os aprovados no Processo Seletivo Verão 2020 serão iniciadas 

imediatamente após a divulgação do resultado. 
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§ 1º A matrícula dos aprovados no vestibular agendado deverá acontecer em até 48 (quarenta 

e oito) horas após a divulgação do resultado. Após esse período, a Faculdade Inspirar de 

Curitiba não garante a vaga para o candidato, mesmo que aprovado no vestibular. 

§ 2º No ato da matrícula, o candidato ou seu representante legal deverá entregar à Secretaria 

Geral da Faculdade Inspirar de Curitiba os seguintes documentos: 

I. Requerimento de matrícula fornecido pela Faculdade Inspirar  de Curitiba, 

II. uma fotocópia autenticada do Histórico Escolar de Ensino Médio com certificado de 
conclusão; 

III. Uma fotocópia da carteira de identidade (R.G.); 

IV. Uma fotocópia do CPF do candidato ou responsável; 

V. Uma fotocópia do certificado de reservista ou prova de estar em dia com as 

obrigações militares, quando for o caso; 

VI. Uma fotocópia autenticada da certidão de nascimento ou de casamento; 

VII. Uma cópia do comprovante de endereço residencial atualizado; 

VIII. Comprovante de pagamento da taxa de matrícula (que corresponde a primeira 

mensalidade); 

IX. Se menor de 18 (dezoito) anos, não emancipado, vir acompanhado dos pais ou 

responsável; 

X. Em caso de candidato estrangeiro, apresentar a convalidação de estudos. 
 

 
CAPÍTULO XI – DOS VALORES DAS MENSALIDADES E DO SEMESTRE LETIVO 

 

ARTIGO 21 - O valor das mensalidades dos Cursos da Faculdade Inspirar de Curitiba para 

matrícula no ano de 2020 são os seguintes: 

§ 1º Gestão Hospitalar: R$ 723,60 com 10% de desconto para pagamento pontualidade 

(pagamentos efetuados até a data do vencimento – dia 10 de cada mês)  

§ 2º Administração: R$ 882,36 com 10% de desconto para pagamento pontualidade 

(pagamentos efetuados até a data do vencimento – dia 10 de cada mês)  

§ 3º Direito: R$ 1.097,80 com 10% de desconto para pagamento pontualidade (pagamentos 

efetuados até a data do vencimento – dia 10 de cada mês)  
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ARTIGO 22 - A semestralidade será composta pela taxa de matrícula, que corresponde ao valor 

da primeira mensalidade e mais 05 (cinco) mensalidades, sendo que o vencimento será até o 

dia  10 (dez) de cada mês. 

 

CAPÍTULO XII – DA CONCESSÃO DE DESCONTOS E DE BOLSAS DE ESTUDOS 
 

ARTIGO 24 - A Faculdade Inspirar de Curitiba concede desconto/bonificação aos pagamentos 

pontuais das mensalidades. Após o vencimento será cobrado o valor integral da mensalidade 

acrescido de juros e multa. 

ARTIGO 25 - Os alunos beneficiados com concessão de descontos ou bolsa de estudos terão 

o bônus estabelecido conforme parceria firmada com a Faculdade Inspirar de Curitiba. 

Parágrafo único: As concessões de benefícios não são cumulativas. 
 

ARTIGO 26 - A concessão de bolsas de estudo por parte da Faculdade Inspirar de Curitiba será 

apreciada individualmente, após a matrícula, mediante requerimento motivado por parte do 

interessado. 

Parágrafo único: A concessão de bolsas de estudos é mera liberalidade da Faculdade Inspirar 

de Curitiba, não se constituindo em obrigação de nenhuma hipótese. 

ARTIGO 27 - O contrato de prestação de serviços educacionais regulamenta os reajustes, 

descontos, semestralidades, etc. 
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CAPÍTULO XIII – DO INÍCIO E DO LOCAL DAS AULAS 
 

ARTIGO 28 - As aulas terão início em 02 de março de 2019. 
 

  1º As aulas acontecem no período diurno das 8h às 11:40h e no período noturno das 19h às 

22:40h. 

 
 

CAPÍTULO XIV – DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

ARTIGO 29 - A Faculdade Inspirar de Curitiba reserva-se ao direito de cancelar qualquer turma 

cujo número de matriculados seja inferior a 20 (vinte) acadêmicos. 

ARTIGO 30 - A matrícula nos Cursos de Graduação da Faculdade Inspirar de Curitiba implica 

no compromisso do aluno respeitar o Estatuto e o Regimento Geral da Instituição, bem como 

as normas financeiras e acadêmicas em vigor. 

ARTIGO 31 - Em função do cumprimento da carga horária dos cursos, a Faculdade Inspirar de 

Curitiba poderá marcar aulas, estágios ou outras atividades pedagógicas aos sábados ou em 

outros dias da semana, em período diurno ou noturno, independente do turno no qual o aluno 

esteja matriculado, respeitando o previsto no calendário acadêmico e mediante aviso e 

regulamento próprio. 

ARTIGO 32 - É facultado ao aluno matriculado solicitar cancelamento de matrícula, devendo 

apresentar requerimento junto à Secretaria Geral para formalização do pedido. 

§ 1º 70% (setenta por cento), quando requerer o cancelamento da matrícula até o primeiro 

dia útil anterior ao início do período letivo. 

§ 2º Após o cancelamento, a documentação entregue por ocasião da matrícula poderá ser 

devolvida mediante solicitação por escrito diretamente endereçada à Secretaria Geral da 
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Faculdade Inspirar de Curitiba, pelo aluno, ou por procuração, no prazo de 30 dias. Após este 

prazo, os documentos serão descartados. 

ARTIGO 33 - Após o processo de matrícula, o curso que não preencher o número mínimo, 

conforme artigo 32, poderá não ser ofertado, a critério da Comissão de Processo Seletivo, 

podendo os candidatos classificados e matriculados optarem por outros cursos onde haja 

vagas ou solicitarem a devolução integral dos valores pagos no ato da matrícula. 

ARTIGO 34 - Passam a fazer parte deste Edital do Processo Seletivo de Verão 2020 da 

Faculdade Inspirar de Curitiba seus Anexos e demais instruções referentes a este Processo 

Seletivo. 

ARTIGO 35 – São de responsabilidade da Comissão de Processo Seletivo da Faculdade Inspirar 

de Curitiba, designada pela Diretoria Acadêmica, para esta finalidade, o planejamento, a 

execução e a coordenação de todos os trabalhos referentes ao presente Processo Seletivo, 

não cabendo recurso contra suas decisões. 

ARTIGO 36 - À critério da Faculdade Inspirar e mediante comunicação prévia, as turmas 

poderão ser realocadas em outras sedes da Faculdade Inspirar Curitiba. 

ARTIGO 37 – Os casos omissos serão analisados pela Comissão de Vestibular por meio de 

parecer e homologado pela Diretoria Acadêmica. 

 

Curitiba, 30 de agosto de 2019. 
 
 

Melissa Conceição de Oliveira Diaz,  

Diretora de Graduação.  
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ANEXO I 

CONTEÚDO DA PROVA 

 
 

Redação 
 

A prova de redação visa a avaliar a qualidade de leitura e compreensão de enunciados por 

parte do candidato. O candidato deverá redigir um texto de caráter dissertativo- 

argumentativo, observando: 

a) obediência às instruções objetivamente propostas no enunciado; 
 

b) adequação à estrutura do texto; 
 

c) adequação à norma culta da língua portuguesa contemporânea; 
 

d) clareza, coesão e coerência. 
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