UNDB - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DOM BOSCO
EDITAL Nº 007/2013 - UNDB
A UNDB - Unidade de Ensino Superior Dom Bosco torna pública a abertura do 2º. Processo
Seletivo para os Cursos de ADMINISTRAÇÃO; ARQUITETURA E URBANISMO;
CIÊNCIAS

CONTÁBEIS;

ENGENHARIA

DE

PRODUÇÃO

e

SISTEMAS

DE

INFORMAÇÃO para o 1º semestre de 2014, com base nas disposições regimentais, na Lei nº
9.394/96, Decreto nº 5.840/06, Lei nº 11.096/05, Portaria Normativa nº 40/07, do Ministério da
Educação e demais orientações contidas na legislação em vigor. O ingresso nos cursos de
graduação se dará pela classificação nas provas do Processo Seletivo referidas neste Edital e
vagas geradas por meio do Programa Universidade para Todos - PROUNI. Os Cursos são
reconhecidos por meio das seguintes Portarias MEC: ADMINISTRAÇÃO n° 306, de 02 de
agosto de 2011, CIÊNCIAS CONTÁBEIS, n° 571 de 21 de agosto de 2008; e os Cursos são
autorizados através das seguintes Portarias MEC: ARQUITETURA E URBANISMO nº 468 de
22 de novembro de 2011, ENGENHARIA DE PRODUÇÃO nº 876 de 18 de novembro de 2008
e SISTEMAS DE INFORMAÇÃO nº 990 de 1º de dezembro de 2008. Todos funcionarão na
Av. Colares Moreira, 443, bairro Renascença, São Luís/MA, nos turnos e número de vagas
assim autorizadas: Administração, noturno, 100 vagas; Arquitetura, vespertino, 60 vagas;
Ciências Contábeis, noturno, 40 vagas; Engenharia de Produção, noturno, 30 vagas; Sistemas de
Informação, noturno, 30 vagas. A UNDB se reserva o direito de, quando necessário, por razões
administrativas, não constituir turmas de 1º. período que não atinjam o número mínimo de 35
alunos e unificar turmas de cursos e habilitações diferentes para aulas de mesma disciplina.
INSCRIÇÕES: período de 20 de novembro a 05 de dezembro de 2013 pelo site
www.undb.com.br/vestibular ou na central de atendimento da UNDB no período de 20 de
novembro a 06 de dezembro de 2013 das 8h às 21h. PROVA: a prova do Concurso será
realizada no dia 07 de dezembro de 2013 (sábado), das 14h às 18h, nas instalações da UNDB, e
será assim dividida em dois blocos: 1º) Geral - para todos os cursos 1- Redação; 2 – Línguas e
Literaturas (Língua Portuguesa, Literatura Brasileira e Inglês ou Espanhol); 3- Matemática. 2º)
Especifico 1 - (História e Geografia) para os cursos de Administração e Ciências Contábeis; 2º)
Especifico 2 - (Química e Física) para os curso de Engenharia de Produção; 2º) Especifico 3 (História e Teste de Aptidão) para o curso de Arquitetura e Urbanismo; 2º) Especifico 4 (História e Física) para o curso de Sistemas de Informação; CLASSIFICAÇÃO: O Processo
Seletivo será classificatório, sendo, entretanto, eliminado o candidato que não comparecer à
prova ou que obtiver nota mínima inferior a 3 (três). O candidato que se inscrever para o curso
de Arquitetura deverá submeter-se, obrigatoriamente, ao Teste de Habilidade Específica, a ser
realizado no mesmo dia e horário do seletivo e cuja nota mínima para aprovação é 5 (cinco). A
classificação será feita por curso, na ordem decrescente de pontos, obtidos nas provas acima. O
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presente Processo Seletivo é válido somente para matrícula no 1º semestre de 2014.
MATRÍCULAS: Os alunos classificados deverão efetuar a matrícula nos cursos de
graduação no período de 16 de dezembro de 2013 a 10 de janeiro de 2014 na Central de
Atendimento da UNDB.

MARIA IZABEL PEREIRA RODRIGUES
Diretora Geral
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