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2º SEMESTRE DE 2020 

MODALIDADES PRESENCIAL/EAD 

  

 

O Diretor da Faculdade Batista de Minas Gerais, no uso de suas atribuições e demais disposições legais, 

divulga, por meio deste edital, as normas do Processo Seletivo - Vestibular FBMG – 2020/2.  

  

Faculdade Batista de Minas Gerais - Instituição de Ensino Superior, situada na Rua Varginha, 630 – 

Floresta – Belo Horizonte – MG – Cep: 31.110-130, credenciada pela portaria MEC Nº 695 de 

28/05/2012, torna pública a abertura das inscrições para as diferentes modalidades do Processo 

Seletivo, FBMG/2020.2, destinadas ao preenchimento de vagas para os cursos de graduação em 

Bacharel em Direito, Bacharel em Teologia Presencial e EAD, Bacharel em Administração de Empresas, 

Bacharel em Ciências Contábeis e Tecnólogo em Processos Gerenciais. 

  

1. DAS INSCRIÇÕES  
A inscrição para o Processo Seletivo pode ser feita no período de 29/04/2020 a 12/08/2020, pelo site 

www.fbmg.edu.br, ou conforme abaixo: 

 

1.1 A inscrição também poderá ser feita presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 11h às 

20h, nos seguintes locais: 

a) CAA – Centro de Atendimento da Faculdade Batista de Minas Gerais. Rua Varginha 

630, Floresta, Belo Horizonte – MG. Telefone: (31) 2517.2650, opção secretaria ou 

WatsApp (31) 98609.8513 

b) IPEMIG – Av. Amazonas, 491 – Centro – Edifício Dantes – 15º andar, Belo Horizonte – 

MG. Telefone: 3270-4500, opção ouvidoria 

1.2 A pessoa portadora de deficiência, que se candidatar ao processo seletivo, deverá 

comunicar o tipo da deficiência e as adaptações necessárias no ato da inscrição. 

1.3 Não serão aceitas, sob nenhuma hipótese, inscrições realizadas via postal, por fax, ou por 

qualquer outra via, que não esteja especificada neste edital.  

 

  

O(a) candidato(a) deverá, no ato da inscrição, definir a data e horário desejados para realização da sua 

prova presencial, nas seguintes opções: 12 hs hrs, 16:00 hrs, 19:00 hrs. 

 

O(a) candidato(a) é responsável pelas informações prestadas no ato da inscrição e arcará com as 

responsabilidades de eventuais, erros e/ou omissões no seu preenchimento. A inscrição implica 

conhecimento e aceitação, pelo (a) candidato(a), de todas as normas e instruções estabelecidas no 

presente edital.  

  

As provas do Vestibular Agendado serão realizadas no período compreendido entre 29/04/2020 a 

12/08/2020, de segunda à sexta, nos horários de 12h, 16h ou 19h, e no sábado, às 9h. O(a) candidato(a) 

deverá, no ato da inscrição, definir a data e horário desejados para realização da sua prova.  

 

http://www.fbmg.edu.br/
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A Faculdade Batista poderá oferecer o processo seletivo de candidatos para o 2º semestre de 2020, com 

aplicação de provas em locais a ser definido pela instituição, cumprindo as normas de aplicação da 

avaliação de múltipla escolha de 25 questões, e aplicação da redação. 

 

A aplicação do vestibular presencial descentralizado terá a data e horário definido de acordo com o 

planejamento da instituição solicitante e Faculdade Batista de Minas Gerais. 

 

 

2. DAS VAGAS  
Os cursos de Bacharelados em Direito, Teologia, Administração, Ciências Contábeis, e os Tecnólogos em 

Processos Gerenciais, Banco de Dados e Redes de Computadores, são oferecidos de acordo com as 

PORTARIAS Nº 4.059, DE 10/12/2004, § 2º, e, Nº 1.428, DE 28/12/2018, que permitem à Faculdade 

Batista de Minas Gerais ofertar disciplinas à distância em cursos presenciais. 

  

Relação de cursos oferecidos – Modalidade Presencial  
 

CURSO  TURNO  VAGAS  ATO LEGAL DE FUNCIONAMENTO  

DIREITO  NOTURNO  100  
Reconhecido, conforme Portaria MEC Nº638, de 21 de 

outubro de 2016.  

TEOLOGIA EAD EAD 100 
Autorizado pela Portaria MEC nº 781, de 05 de dezembro de 

2016. 

TEOLOGIA  NOTURNO  80  
Reconhecido, conforme Portaria MEC nº 374, de 29 de maio 

de 2018.  

ADMINISTRAÇÃO NOTURNO 100 
Reconhecido, conforme Portaria MEC nº 369, de 30 de julho 

de 2013. 

CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS 
NOTURNO 100 

Reconhecido, conforme Portaria MEC nº 703, de 18 de 

dezembro de 2013. 

PROCESSOS 

GERENCIAIS 
NOTURNO 100 Autorizado pela Portaria MEC nº 268, de 11 de Junho de 2019. 

 

A FBMG, com este Processo Seletivo, distribuirá as vagas disponíveis entre as várias formas de 

ingresso:   

FORMAS DE INGRESSO VAGAS CURSOS 

I – Vestibular (Prova) 50% Vagas  Todos FBMG 

II – ENEM  45% Vagas  Todos FBMG 

III – ANÁLISE DE CURRÍCULOS 5% Vagas  Todos FBMG 

IV – Obtenção de Novo Título Vagas Remanescentes Todos FBMG 

IV - Reingresso Vagas Remanescentes Todos FBMG 

V – Transferência Externa Vagas Remanescentes Todos FBMG 
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3. DAS PROVAS  
 

O processo seletivo para o 2º semestre de 2020 da Faculdade Batista de Minas Gerais, consta de 25 

questões de múltipla escolha e redação.  

 

A prova terá duração de 2 horas e deverá ser realizada de acordo com horário agendado pelo (a) 

candidato(a,) no ato da inscrição para o processo seletivo presencial.  

O curso de Teologia EAD terá sua prova realizada online, com duração de 2 horas e deverá ser realizada 

de acordo com a disponibilidade do aluno.  

O processo seletivo descentralizado a data e horário de prova definido pela instituição parceria e a 

Faculdade Batista de Minas Gerais. 

O Processo Seletivo, por meio de Vestibular, constará de uma prova com questões objetivas e de uma 

avaliação dissertativa, conforme tabela a seguir:  

 

CURSO  Questões fechadas - múltipla escolha  Dissertativa  Total 

 Direito  
  25 questões – Conhecimentos Gerais;  
  Valor: 50 pontos  

Redação  
 Valor: 50 

pontos  

100 pontos 

Teologia EaD 
  25 questões – Conhecimentos Gerais;  
  Valor: 50 pontos  

Redação  
 Valor: 50 

pontos  

100 pontos 

Teologia (presencial)  
  25 questões – Conhecimentos Gerais;  
  Valor: 50 pontos 

Redação  
Valor: 50 pontos  

100 pontos 

Administração 
  25 questões – Conhecimentos Gerais;  
  Valor: 50 pontos  

Redação  
 Valor: 50 

pontos  

100 pontos 

Ciências Contábeis 
  25 questões – Conhecimentos Gerais;  
  Valor: 50 pontos  

Redação  
 Valor: 50 

pontos  

100 pontos 

 Processos Gerenciais 
  25 questões – Conhecimentos Gerais;  
  Valor: 50 pontos  

Redação  
 Valor: 50 

pontos  

100 pontos 

  

 3.1 Será eliminado(a) do processo seletivo o(a) candidato(a) que, ativa ou passivamente, for 

encontrado(a) praticando qualquer espécie de fraude, ato de indisciplina ou improbidade na realização 

da prova.  

3.2 O candidato (a) deverá apresentar documento de identidade com fotografia recente e portar caneta 

esferográfica de corpo transparente e tinta azul ou preta. 

3.3 Consideram-se documentos de identidade válidos: carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas 

pelas Secretaria de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar, Ministério das Relações 

Exteriores; cédula de identidade para estrangeiros; cédulas de identidade fornecidas por órgãos ou 

conselhos de classe que, por força de lei federal, valem como documento de identidade (como p.ex. 

da OAB, CREA, CRM, CRC etc.); certificado de reservista; passaporte; CTPS – Carteira de Trabalho e 



 

  www.faculdadebatista.com.br  

Rua Varginha, 630 – Floresta, Belo Horizonte/MG  

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO – 2020 - 2  

- 

Previdência Social, bem como CNH – Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia, na forma da 

Lei nº 9.503/97).  

3.4 Não serão aceitos como documentos de identificação: certidões de nascimento ou casamento, CPF, 

títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo sem foto ou com o período de validade vencido há 

mais de 30 dias), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, identidade 

funcional de natureza privada, documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.  

  

 

4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS  
Os(as) candidatos(as) serão classificados(as) segundo a ordem decrescente das notas até o limite das 

vagas oferecidas, sendo feitas quantas chamadas a Faculdade Batista de Minas Gerais considerar 

necessárias.  

4.1 Em caso de empate na classificação, o desempate ocorrerá pela maior nota na redação, seguida de 

sorteio, se o empate ainda persistir.   

4.2 O(a) candidato(a) classificado(a) para ingresso na FBMG poderá ser comunicado(a) da sua 

aprovação, por e-mail, sms, ou ligação telefônica. O candidato (a) poderá também fazer contato com o 

CAA – Centro de Atendimento ao Aluno, pelo e-mail caa2@fbmg.edu.br ou pelo telefone (31) 

2517.2650, Opção 1, para conhecimento a respeito da sua aprovação.  

  

5. DOS DOCUMENTOS E DAS FORMAS DE INGRESSO  

Os documentos obrigatórios exigidos no presente edital deverão ser entregues pelo candidato no ato da 

matrícula.  

A entrega dos documentos deverá ser feita na Faculdade Batista de Minas Gerais, no CAA – Centro de 

Atendimento ao Aluno. Caso o candidato queira, poderá enviar pelo correio, via Sedex aos cuidados da 

Secretaria de Registro Acadêmico, para o endereço Rua Varginha, 630 – Floresta, Belo Horizonte - MG – 

Cep: 31.110-130.   

  

5.1  ENEM  
Consta da análise e ordenação decrescente dos candidatos que obtiverem média igual ou superior a 

500 pontos no valor da nota máxima atribuível na prova objetiva e na redação do Enem. É 

responsabilidade do(a) candidato(a) a apresentação do seu resultado no ato da matrícula.  

O (a) candidato(a) que optar pela participação no Processo Seletivo 2020/1, utilizando a nota do Enem 

terá seu aproveitamento consultado no órgão competente.  

  

Documentos necessários para participação no processo seletivo 2020/2 
  

 Documento de identidade com foto (RG ou CNH);  

 Comprovante de pontuação no Enem (serão aceitas notas de Enem dos anos 2016 a 2018);  

 Comprovante de inscrição do vestibular. 
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5.2  OBTENÇÃO DE NOVO TÍTULO  
A modalidade de obtenção de novo título consta de análise da documentação abaixo relacionada, da 

equivalência dos estudos em outro curso superior e da disponibilidade de vagas no período ao qual 

o(a) candidato(a) melhor se adaptar.  

   

Documentos necessários para participação no processo seletivo 2020/2 
 Documento de identidade com foto (RG ou CNH);  

 Comprovante de inscrição;  

 Histórico escolar do ensino médio – original e cópia;  

 Diploma do curso superior autenticado para a matrícula;  

 Plano de ensino (ementas) de todas as disciplinas cursadas, com assinatura e carimbo da instituição 

de origem;  

 Histórico escolar da graduação com carga horária, créditos e status de cada disciplina. Este 

documento tem que ser original com assinatura e carimbo da instituição de origem;  

5.3  REINGRESSO  
A modalidade de reingresso destina-se a ex-alunos (as) da Faculdade Batista de Minas Gerais. O 

Processo Seletivo consiste nas duas etapas a seguir:   

1ª: Análise da regularidade do(a) candidato(a) junto à Biblioteca, ao Departamento Financeiro e à 

Secretaria.  

2ª: Análise do(a) coordenador(a) do curso, que deliberará a respeito de seu retorno à Faculdade, 

observando ainda adequação do(a) aluno(a) ao plano curricular vigente.   

 

Documentos necessários para participação no processo seletivo 2020/2 
  
 Ficha cadastral de matrícula para atualização do cadastro;  

 Documento de identidade com foto (RG ou CNH);  

 Preenchimento de requerimento;  

 Pagamento da taxa devida. 

  

5.4 TRANSFERÊNCIA EXTERNA  
Está modalidade recebe alunos (as) de outra Instituição de Ensino Superior do país. Consiste em análise 

da documentação acadêmica descrita abaixo, disponibilidade da vaga para o período ao qual o(a) 

aluno(a) melhor se adapte, compatibilidade de área do conhecimento e modalidade de ensino do curso 

de origem. 

  

Documentos necessários para participação no processo seletivo 2020/2 
 Documento de identidade com foto (RG ou CNH);  

 Comprovante de Inscrição;  

 Declaração de vínculo na instituição de origem;  

 Histórico escolar do ensino médio - original e cópia;  
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 Plano de ensino (ementas) de todas as disciplinas cursadas, com assinatura e carimbo da instituição 

de origem;  

 Histórico escolar da graduação com carga horária, créditos e status de cada disciplina. Este 

documento tem que ser original com assinatura e carimbo da instituição de origem;  

 Guia de Transferência ou Certidão de Estudos. 

  

6 DOS RECURSOS  
Não serão aceitos pedidos de vista ou revisão para as provas deste Processo Seletivo.  

6.1 Não cabe nenhum tipo de recurso contra a classificação final.  

6.3 Perde o direito à vaga o(a) candidato(a) que não realizar a sua matrícula no prazo estabelecido no 

Presente Edital, e/ou não apresentar, no ato da sua matrícula, a documentação completa exigida 

descrita no Manual do Candidato.  

6.4 Caso o número de vagas oferecidas não seja preenchido, a direção da Faculdade Batista de Minas 

Gerais poderá decidir pela não formação de turma do curso que não preencher o número de vagas. 

6.4.1 No caso do curso de Teologia Presencial não sendo formada turma, o candidato poderá ser 

transferido para o mesmo curso, na modalidade EAD.  

6.5 Os resultados do processo seletivo, tratados neste edital, serão válidos apenas para o 

preenchimento de vagas oferecidas para o segundo semestre de 2020/2 

  

7 DO TÉRMINO DO PROCESSO SELETIVO E PERÍODO DE MATRÍCULA  

É de responsabilidade do(a) candidato(a) aprovado(a) consultar o Manual do Aluno no site da Faculdade 

Batista de Minas Gerais para obter informações sobre procedimentos e documentações.  

 

O prazo de matrícula é de 3 dias úteis após a divulgação do resultado. É de responsabilidade do(a) 

candidato(a) aprovado(a) consultar o Manual do Aluno no site da Faculdade Batista de Minas Gerais 

para obter informações sobre procedimentos e documentações.  

Neste período a Faculdade Batista de Minas Gerais poderá oferecer tantas edições do Processo Seletivo 

necessárias até o preenchimento das vagas, quando então, encerrará este processo.  

 

8 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

Casos omissos e situações não previstas no presente edital serão avaliados e decididos pela Comissão 

Permanente do Processo Seletivo da Faculdade Batista de Minas Gerais.  

  

Belo Horizonte, 30 de março de 2020. 

  

 

    

Alice Maria Hosken Vieira 

Diretora Acadêmica da FBMG  


