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PROCESSO SELETIVO FIB - 2020 

CURSOS GRADUAÇÃO DURAÇÃO PERÍODO VAGAS 

Administração Bacharelado 4 anos Noturno 360 

Agronomia  Bacharelado 5 anos Noturno 120 

Arquitetura e Urbanismo Bacharelado 5 anos Noturno/Diurno 60 

Biomedicina Bacharelado 4 anos Noturno 50 

C. Social Publicidade e 

Propaganda 

Bacharelado 4 anos Noturno 180 

Ciência da Computação Bacharelado 4 anos Noturno 120 

Ciências Contábeis Bacharelado 4 anos Noturno 120 

Design Bacharelado 4 anos Noturno 30 

Direito Bacharelado 5 anos Noturno/Diurno 60/60 

Educação Física Bacharelado 4 anos Noturno/Diurno 60/60 

Educação Física  Licenciatura 4 anos Noturno 120 

Enfermagem Bacharelado 5 anos Noturno 120 

Engenharia Civil Bacharelado 5 anos Noturno 120 

Engenharia de Produção Bacharelado 5 anos Noturno 120 

Farmácia Bacharelado 5 anos Noturno 50 

Fisioterapia Bacharelado 5 anos Noturno 100 

Gestão de Recursos Humanos Tecnólogo 2 anos Noturno 100 

Nutrição Bacharelado 4 anos Noturno 120 

Produção Audiovisual Tecnólogo 2 anos e 

meio 

Noturno 200 

 

Psicologia Bacharelado 5 anos Noturno 60 
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MANUAL DO CANDIDATO 

 

1.0 Inscrições para o Vestibular Tradicional 

Data: de 03 de setembro a 18 de outubro de 2019 pelo site www.fibbauru.br  ou 

pessoalmente,  na FIB, localizada na rua José Santiago, quadra 15 , Jardim 

Ferraz, Bauru (SP). 

 

2.0 Investimento 

R$30,00 (trinta reais) -  pagamento por boleto bancário. Não haverá devolução 

da taxa de inscrição, mesmo que o candidato não realize a prova. 

 

3.0 Vestibular  Tradicional 

Data: 19 de outubro de 2019. 

Horário:  das 15h às 17h. 

Local: Faculdades Integradas de Bauru (FIB). Rua José Santiago, quadra 15, 

Jardim Ferraz, Bauru (SP). 

 

 

4.0 Informações sobre a prova 

 

 O vestibular tradicional será composto por uma redação (dissertativa) e 

por uma prova de múltipla escolha com 22 questões, sendo: 

- 5 questões de Língua Portuguesa; 

- 5 questões de Conhecimentos Gerais; 

- 5 questões de Matemática; 

-2 questões de Biologia; 

 -2 questões de Química; 

-2 questões de Física; 

- 1 questão de Inglês. 

 

http://www.fibbauru.br/


4 

 

 

 O candidato terá duas horas para realizar a prova, inclusive para o 

preenchimento do gabarito e para a transcrição do texto na versão 

definitiva da folha de redação.  

 

 No dia da prova, o candidato deverá apresentar um documento com foto 

válido (RG ou Carteira de Habilitação). 

 

 Recomenda-se ao candidato chegar com 30 minutos de antecedência ao 

início da prova. 

 

 O candidato deverá trazer o material que utilizará para fazer a prova- 

caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha. 

 

 Não será permitido o uso de: equipamentos eletrônicos, celulares e 

calculadoras. 
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5.0 Critérios de classificação 

VESTIBULAR TRADICIONAL 

Redação Pontuação máxima: 78 

Questões de múltipla escolha Pontuação máxima: 22 

 Redação + questões Pontuação máxima: 100 

 

 Será considerado classificado o candidato que obtiver no vestibular 

tradicional a pontuação mínima 3 (três). 

 A nota/colocação será o somatório simples da nota da redação e das 

questões de múltipla escolha.  

 

6.0 Resultados 

O gabarito estará disponível para consulta  no site www.fibbauru.br às 19h do 

dia 19 de outubro de 2019. 

O resultado (com indicação dos classificados e não classificados)  estará 

disponível para consulta no site www.fibbauru.br  no dia 23  de outubro de 

2019.   

 

6.1 Classificados 

O candidato classificado no Vestibular Tradicional deverá comparecer à FIB 

com os documentos necessários para a matrícula (leia o item “Matrícula”). 

 

6.2 Não classificados 

O candidato não classificado terá a oportunidade de realizar uma nova prova, 

agendada e sem custo. 

 

http://www.fibbauru.br/
http://www.fibbauru.br/
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7.0 Informações sobre matrícula 

 

Os candidatos classificados deverão comparecer à FIB a partir de 23 de outubro 

para efetivação da matrícula com os seguintes documentos: 

 

- 2 (duas) fotos 3x4 recentes e iguais. 

-1 cópia autenticada da Cédula de Identidade (RG) atualizada. 

-1 cópia autenticada do certificado de conclusão do Ensino Médio ou 

equivalente, acompanhado do respectivo Histórico Escolar.  

-Candidatos que irão terminar o 3° ano do ensino médio em 2019 deverão trazer 

um Declaração de Conclusão emitida pela escola, caso ainda não disponham do 

certificado ou histórico escolar. 

- 1 cópia simples do CPF. 

- 1 cópia simples da Certidão  de Nascimento ou Casamento. 

-Cópia de Comprovante de Residência. 

 

 

IMPORTANTE: As Faculdades Integradas de Bauru (FIB) se 

reservam ao direito de não abrir turmas cujo número de alunos 

pagantes matriculados seja inferior a quarenta (40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Central de Atendimento FIB 

Telefone: (14) 2109 6205/ 6206/ 6207/ 6208. 

WhatsApp: (14) 9 9822 3829. 

E-mail: atendimento@fibbauru.br 

Facebook: www.facebook.com/fibfauru 

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 09h às 21h. Aos 

sábados das 08h30 às 11h. 

Endereço: Rua José Santiago, quadra 15, Jardim Ferraz. Bauru (SP). 

 

mailto:atendimento@fibbauru.br
http://www.facebook.com/fibfauru

