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Edital Nº 04 – Processo seletivo IBMEC RJ 

 

O Centro Universitário IBMEC, por meio de seu Reitor, no uso de suas atribuições legais, torna público, para 

conhecimento dos interessados, o presente edital, contendo as normas, rotinas e procedimentos referentes à 

realização do ENEM, segunda graduação, transferência externa, processos seletivos por currículos e 

exames internacionais IB (International baccalaureate diploma programme), destinado ao 

preenchimento das vagas ofertadas para o segundo período letivo do ano de 2018. 

1. Da validade 

1.1. Os processos seletivos anunciados neste edital terão validade para a admissão no segundo período letivo 

de 2018, nos cursos de graduação ofertados pelo IBMEC RJ, dentro do limite de vagas autorizadas para cada 

curso, fixado no item 5 deste edital. 

1.2. Os cursos do IBMEC poderão ser credenciados no FIES e no PROUNI. 

1.3. A inscrição do estudante no fundo de financiamento estudantil (FIES) é feita por meio do sistema 

informatizado do FIES (SisFIES) http://sisfiesaluno.mec.gov.br/seguranca/principal, sem nenhuma 

intervenção das instituições de ensino superior. O IBMEC não se responsabiliza por eventual 

indisponibilidade do SisFIES e não garante o acesso ao financiamento. 

2. Das inscrições 

2.1. A inscrição poderá ser feita pelo candidato ou responsável através do site www.ibmec.br/rj ou presencial 

no setor de admissões de novos alunos do IBMEC, mediante o preenchimento da ficha de inscrição e emissão 

do boleto bancário.  

2.2. O candidato deverá efetuar o pagamento da importância referente à taxa de inscrição valores indicados 

abaixo, por processo seletivo.  

2.2.1. Processo seletivo ENEM: R$ 20,00 

2.2.2. Processos seletivos internacionais: R$ 20,00 

2.2.3. Processo seletivo segunda graduação: Isento 

2.2.4. Processo seletivo transferência externa: Isento 

2.3. A inscrição somente será validada após a confirmação do pagamento bancário. 

2.4. Ao emitir a ficha de inscrição, o candidato declarará que aceita as condições e normas estabelecidas para 

o processo seletivo constantes neste edital. 

2.5. Somente será aceita uma inscrição para cada candidato, que concorrerá a uma única vaga no curso, 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 paga, valendo a data da mesma. 

2.6. Toda inscrição terá caráter condicional e será cancelada se for constatada qualquer irregularidade no 

pagamento da taxa, na documentação apresentada ou nas informações fornecidas pelo candidato. 

http://www.ibmec.br/
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2.7. Não haverá, em nenhuma hipótese, devolução do valor correspondente à taxa de inscrição. 

2.8. O candidato deverá apresentar, para ingresso no local da prova, o comprovante de pagamento da inscrição 

juntamente com a carteira de identidade ou documento oficial com foto. 

3. Do processo seletivo 

3.1. A seleção dos candidatos será feita de acordo com o exposto nos subitens abaixo: 

3.1.1. Processo seletivo ENEM: Seleção feita pelo aproveitamento de notas do Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM). Serão aceitas notas, iguais ou superiores a 500 pontos, de exames realizados em 2015 a 

2017.   

3.1.2. Processos Seletivos Internacionais: IB (International baccalaureate diploma programme). O 

candidato deverá enviar o certificado com a nota do respectivo exame para o e-mail 

admissoesrj@ibmec.edu.br ou comparecer ao setor de admissões de novos alunos e apresentar cópia do 

resultado dentro do prazo, que será do dia 06/06/2018 até 31/07/2018 às 17:00 horas. 

3.1.3. Transferência externa: O candidato deverá comprovar, na época da solicitação, vinculo de registro 

com a IES (instituição de ensino superior) de origem, ou seja, ter sua matrícula ativa ou trancada, dentro 

dos prazos regimentais, constando o reconhecimento ou autorização de funcionamento do curso pelo MEC. 

O candidato deverá fazer a solicitação no período do dia 06/06/2018 até 31/07/2018 às 17:00 horas.  

3.1.4. Processo Seletivo Segunda Graduação: O candidato deverá comprovar, na época da solicitação, 

diploma ou certificado de graduação da IES de origem constando o reconhecimento ou autorização de 

funcionamento do curso pelo MEC. O candidato deverá fazer a solicitação no período do dia 06/06/2018 

até 31/07/2018 às 17:00 horas. 

4. Do calendário 

4.1. Processo seletivo internacional, segunda graduação e transferência externa: 

4.1.1. As inscrições serão realizadas no período de 06/06/2018 até 31/07/2018 às 17:00 horas.    

4.1.2. Os candidatos aprovados poderão efetuar matricula em 48 horas após o resultado do vestibular 

especial (12/06).  

4.2. Processo Seletivo ENEM: 

4.2.1. As inscrições serão realizadas no período de 06/06/2018 até 31/07/2018 às 17:00 horas.    

4.2.2. Os candidatos aprovados poderão efetuar matricula em 48 horas após o resultado do vestibular 

especial (12/06).  
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5.  Das vagas 

 

5.1.1. IBMEC - Centro 

  Vagas por Processo Seletivo  

Cursos Turno ENEM Internacionais 
Portador de 

Diploma 
Transferência 

externa 
Total 

Administração  Integral 10 1 5 5 21 

Ciências 
Contábeis 

Noite 5 1 8 5 19 

Ciência 
Econômicas 

Integral 10 1 5 5 21 

Direito  
Integral 5 1 2 2 10 

Noite 2 0 1 1 6 

Relações 
internacionais 

Integral 5 1 3 5 16 

 

5.1.2. IBMEC – Barra 

  Vagas por Processo Seletivo  

Cursos Turno ENEM Internacionais 
Portador de 

Diploma 
Transferência 

externa 
Total 

Administração  Integral 10 1 5 5 21 

Arquitetura Integral 5 1 3 5 16 

Ciência 
Econômicas 

Integral 10 1 5 5 21 

Comunicação 
Social – 

Publicidade e 
Propaganda 

Integral  5 1 5 5 16 

Comunicação 
Social - 

Jornalismo 
Integral 5 1 5 5 16 

Direito  Integral 5 1 2 2 10 

Design Integral 5 1 2 2 10 

Engenharia Civil Integral 5 1 3 5 16 

Engenharia de 
Produção 

Integral 10 1 5 5 21 

Engenharia de 
Mecânica 

Integral 5 1 3 5 16 

Relações 
internacionais 

Integral 5 1 3 5 16 

 

5.2. Caso as vagas destinadas aos candidatos que optaram pelo processo seletivo internacionais não sejam 

preenchidas, essas vagas serão destinadas ao processo seletivo ENEM conforme interesse do IBMEC.   

5.3. O IBMEC reserva a si, o 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. 
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6. Da matrícula 

6.1. O candidato classificado e convocado na forma deste edital adquirirá direito à matrícula no curso de sua 

opção, observando o período para sua efetivação publicado no site da faculdade: www.ibmec.br/rj. 

6.2. Em caso do não preenchimento das vagas oferecidas, será publicada 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 comparecer no atendimento ao aluno do IBMEC e 

apresentar cópia e original dos seguintes documentos: 

6.4.1. Carteira de identidade expedida por secretaria de segurança pública, ou pelas forças armadas, ou pela 

polícia militar, cédula de identidade para estrangeiros, emitida por autoridade brasileira. 

6.4.2. CPF do candidato; 

6.4.3. Certidão de nascimento ou casamento; 

6.4.4. CPF e RG do responsável financeiro, se for o caso; 

6.4.5.  Título de eleitor, para maiores de 18 anos; 

6.4.6.  Certificado de reservista, para maiores de 18 anos; 

6.4.7. Certificado ensino médio ou de curso equivalente com registro; 

6.4.8. Histórico ensino médio; 

6.4.9. Comprovante de residência atualizado; 

6.4.10. 01 (uma) foto colorida 3x4 recente; 

6.5. Importante: trazer original dos documentos ou todas as cópias legíveis e autenticadas. 

6.6. O candidato que dentro do prazo estipulado neste edital, não comparecer ao local indicado ou não 

apresentar a documentação nele exigida, perderá o direito à vaga e não terá qualquer eficácia a sua 

classificação nos processos seletivos. 

7. Do regime escolar e semestralidade 

7.1. Todos os cursos ofertados neste edital serão ministrados em regime de integralização por créditos com 

matrícula semestral. 

7.2. A semestralidade dos cursos referidos em item anterior será paga em 6 (seis) parcelas mensais, sendo a 

1a parcela paga no ato da matrícula e o restante no dia 08 de cada mês. 

8. Das disposições finais 

8.1. Serão nulas de pleno direito, a qualquer época, a classificação no processo seletivo 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. O IBMEC poderá, a seu critério e em atendimento aos interesses da faculdade, prorrogar os prazos 

estabelecidos para a inscrição de candidatos ao seu processo seletivo. 

http://www.ibmec.br/
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8.3. Os casos de empate na classificação final em cada curso ou entre os classificáveis serão resolvidos com 

aplicação em ordem de eliminação sucessiva dos seguintes critérios objetivos: 

8.3.1. Maior nota na prova de conhecimentos gerais; 

8.3.2. Maior nota na prova de redação; 

8.3.3. Maior idade (dia, mês, ano). 

8.4. Caso o número de vagas em quaisquer dos cursos, após a matrícula dos candidatos classificados não seja 

preenchido, os candidatos classificáveis remanescentes serão convocados a fim de optarem por uma das vagas 

ainda existentes. 

8.5. Não haverá segunda chamada de quaisquer das provas do processo seletivo. 

8.6. A equivalência de estudos realizados no exterior, para efeito de ser suprida a prova de conclusão do ensino 

médio, deverá ser comprovada até a data da matrícula, mediante documento expedido por estabelecimento de 

ensino credenciado pelo Conselho Estadual de Educação - CEE ou Conselho Federal de Educação - CFE/ 

MEC. 

8.7. Os candidatos portadores de necessidades especiais ou de qualquer enfermidade e que necessitem de 

atendimento especial deverão solicitá-lo ao IBMEC mediante apresentação de requerimento ou atestado 

médico, com antecedência mínima de 48 horas da data da aplicação das provas. 
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Rio de Janeiro, 05 de junho de 2018. 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Marcelo F. Lourenço 

Reitor 

Centro Universitário IBMEC 

 


