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O Manual do Vestibular da Faculdade Cásper Líbero descreve os procedimentos para a 

inscrição do candidato e para a sua participação no exame. 

Leia atentamente todos os itens, lembrando que as regras do vestibular garantem a 

segurança e a legitimidade do processo seletivo. 

 
Inscrição 

1) As inscrições do Vestibular serão abertas no dia 15 de julho e serão encerradas no dia 

22 de outubro de 2019, às 21h30. 

O preenchimento da ficha de inscrição ocorrerá pela internet, no endereço 

www.casperlibero.edu.br. 

2) O sistema aceita somente uma inscrição por CPF, portanto cada candidato poderá 

preencher apenas uma ficha. 

3) As inscrições do vestibular 2020 estarão abertas aos que concluíram ou estiverem em 

vias de concluir, no ano de 2019, o Ensino Médio ou equivalente, e aos portadores de 

diploma de conclusão de curso superior oficial ou reconhecido, devidamente registrado. 

4) Estarão inscritos os candidatos que: 

a) Preencherem corretamente a ficha de inscrição, cuja atribuição é   de única e exclusiva 

responsabilidade do candidato, não sendo possível alteração posterior; 

b) Quitarem a taxa de inscrição; 

c) Receberem aviso, enviado pela Coordenação do Vestibular por e-mail, de confirmação 

da inscrição, após o pagamento da taxa. 

 

Taxa de Inscrição 

1) Candidato, fique atento ao prazo e valor: 

De 15 de julho a 22 de outubro de 2019: R$ 140,00, pagamento com boleto ou cartão. 

2) A taxa de inscrição no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), deverá ser paga por 

meio de boleto bancário a ser impresso pelo candidato no ato da inscrição, em qualquer 

agência bancária, ou então através do próprio Portal de Inscrição, por meio de cartões 

de crédito ou débito. 

http://www.casperlibero.edu.br/
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3) Não serão aceitas outras formas de pagamento, como pré-agendamento de títulos ou 

depósito. 

4) A inscrição somente será validada após sua quitação (confirmação do pagamento). 

5) São motivos para a anulação sumária da inscrição: pagamentos efetuados por meio de 

cheque sem fundo ou feitos após a data-limite. 

6) A Faculdade Cásper Líbero não reconhecerá e tampouco se responsabilizará por 

eventuais pagamentos agendados em instituições financeiras que não forem efetuados 

até o último dia previsto para as inscrições. 

7) Em nenhuma hipótese haverá a devolução da taxa de inscrição. 
 

Oferta de cursos 

1) Aos candidatos aos cursos de Jornalismo; Publicidade e Propaganda; Relações 

Públicas; e Rádio, TV e Internet serão oferecidas 640 vagas, assim distribuídas:  

Jornalismo Diurno 100 vagas 

Jornalismo Noturno 100 vagas 

Publicidade e Propaganda Diurno 100 vagas 

Publicidade e Propaganda Noturno 100 vagas  

Relações Públicas Diurno 100 vagas 

Relações Públicas Noturno 50 vagas 

Rádio e TV e Internet Diurno 45 vagas 

Rádio e TV e Internet Noturno 45 vagas 

2) O candidato poderá se inscrever em apenas um curso. 

a) O candidato poderá manifestar interesse em outro curso oferecido pela Faculdade 

Cásper Líbero como segunda opção. A demonstração de interesse possibilitará a 

convocação de alunos classificados para outros cursos que tenham vagas remanescentes. 

 
Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 

O Enem não será computado para o cálculo da nota final do candidato 
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Pessoas com Deficiência 

1) Na ficha de inscrição haverá espaço para apontar necessidades especiais para a 

realização da prova. 

2) Para as pessoas com necessidades educacionais especiais, além do correto 

preenchimento da ficha de inscrição, é obrigatório enviar um breve relato para 

vestibular@casperlibero.edu.br sobre as condições necessárias para a realização da 

prova. 

3) As pessoas que utilizam óculos ou lentes de contato e têm condições de ler e 

responder às questões sem a necessidade de ampliação do texto não devem preencher o 

espaço reservado para deficiência visual. 

 

Prova 

1) A prova classificatória será realizada no dia 27 de outubro de 2019, das 14h às 

18h, na UNIFAI, situada à rua Afonso Celso, 671 – São Paulo - SP, CEP 04119-060, e 

constará de uma redação (que equivale a 50% do valor total da prova) e de 50 questões 

de múltipla escolha, que exigirão do candidato conhecimentos interdisciplinares de 

língua portuguesa, literatura em língua portuguesa, história geral e do Brasil, 

atualidades,  matemática e língua inglesa (equivalentes aos 50% restantes do valor 

total da prova). 

2) O conteúdo da prova abrangerá conhecimentos gerais adquiridos no Ensino 

Médio, descritos neste Manual.  

3) Os portões serão abertos às 12h e fechados às 14h. Não será permitida, em 

hipótese alguma, a entrada após esse horário. Assim, recomenda-se que o candidato 

chegue ao local da prova com pelo menos uma hora de antecedência. Obs.: Utilize 

preferencialmente o metrô para chegar ao local da prova e fique atento ao aviso, 

publicado no portal da faculdade, que informará a sala onde será realizada a prova. É 

previsto que a listagem seja publicada uma semana antes da realização da prova. 

4) O candidato não poderá entrar no local da prova acompanhado de seus pais, 

parentes ou quaisquer outras pessoas que não estejam inscritas no exame. 

5) O candidato deverá comparecer ao local da prova munido de documento de 

identidade original. 

mailto:vestibular@casperlibero.edu.br
mailto:vestibular@casperlibero.edu.br
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5.1 Serão considerados os seguintes documentos de identidade: carteiras expedidas 

pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de 

Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos 

fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte brasileiro; 

certificado de reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei 

federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira de identidade do 

trabalhador; carteira nacional de habilitação (somente o modelo com foto). 

5.2 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, 

títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo sem foto), carteiras de estudante, 

carteiras funcionais sem valor de identidade ou documentos ilegíveis, não identificáveis e 

(ou) danificados. 

5.3 Não será aceita cópia de documento de identidade, ainda que autenticada, nem 

protocolo de documento. 

6) O candidato deverá levar 2 (duas) canetas de cor preta, pois a leitora não 

reconhecerá o gabarito que for preenchido com lápis ou caneta de outra cor. 

7) A permanência mínima do candidato na sala é de duas horas após o início da prova. 

8) O candidato deverá entrar no prédio que lhe for designado portando 

unicamente objetos de uso pessoal indispensáveis. Durante a realização da prova, não 

será permitido o uso de equipamentos eletrônicos e aparelhos celulares sob pena de 

anulação da prova. 

9) Tampouco será permitido ao candidato fumar durante a realização da prova e 

no trajeto até a saída das dependências do prédio em que efetuará o exame vestibular. 

10) Ocorrendo empate entre dois ou mais candidatos, o desempate será realizado 

mediante os seguintes critérios consecutivos: 

1) Maior número de pontos obtidos na redação. 
 

2) Maior número de pontos obtidos, respectivamente, nos blocos A (questões com 

peso 4), B (questões com peso 3), C (questões com peso 2) e D (questões com peso 

1) da prova, que agrupam as questões de acordo com seu nível de complexidade. 

3) Prioridade aos candidatos mais velhos. 

4) Número de inscrição no vestibular por ordem crescente 
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11) As questões que compõem a segunda metade da prova serão realizadas na 

forma de múltipla escolha. 

12) Será desclassificado o candidato que: 

1. Obtiver nota zero na redação 

ou 

2. Não preencher ou não entregar as folhas de respostas. 
 
 

Divulgação dos resultados 

1) As listas com os aprovados e as datas para a matrícula serão divulgadas no site 

da instituição: www.casperlibero.edu.br 

 

 

2) Não serão concedidas revisão de prova ou recontagem da pontuação. O 

candidato terá acesso a sua pontuação geral.  
 

3) Em caso de anulação de questão, se comprovada a necessidade e decidida pela 

Comissão do Vestibular, será atribuído o ponto da questão para todos os candidatos. 

 

4) Havendo vagas disponíveis, os candidatos ainda poderão ser chamados (respeitando a 

ordem de sua classificação) após a divulgação da 3ª lista, até o início das aulas. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Divulgação da lista de classificação geral e primeira chamada: 4 de novembro de 2019 

Matrícula da primeira chamada: 11  a 14/11/2019 

Divulgação da lista da Segunda chamada: 19/11/2019 

Matrícula da segunda chamada: 21 a 22/11/2019 

*Após a segunda chamada, havendo vagas disponíveis, os candidatos continuarão a ser 
chamados por e-mail e telefone pela ordem da lista de classificação. 

http://www.casperlibero.edu.br/
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Matrícula 

1) O vestibulando aprovado deverá efetuar a matrícula nos dias estipulados e trazer a 

seguinte documentação: 

a) Uma foto 3×4 atual; 

b) Uma cópia da carteira de identidade (RG); 

c) Uma cópia do CPF; 

d) Uma cópia do título de eleitor (obrigatório apenas para maiores de 18 anos); 

e) Uma cópia do comprovante de quitação com o serviço militar; 

f) Uma cópia da certidão de nascimento ou de casamento; 

g) Uma cópia do certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente; 

h) Uma cópia do histórico escolar do ensino médio ou equivalente; 

i) Se portador de diploma de curso superior, o candidato estará dispensado da exigência 

das alíneas “e” e “f” e deverá apresentar 2 (duas) cópias do diploma, assim como 2 (duas) 

cópias do histórico de graduação; 

j) Uma cópia do comprovante de residência. 

k) O aluno menor de 18 anos de idade deverá fazer a matrícula acompanhado de um 

dos seus pais ou responsável 

l) A entrega dos documentos mencionados nos itens b, c, d, e, f, g, h e j deverá ser 

acompanhada do respectivo original, que não ficará retido, servindo apenas para 

conferência. 

 
ATENÇÃO PARA O CALENDÁRIO 

15 de julho Início das inscrições 

22 de outubro Término das inscrições 

27 de outubro Prova do Vestibular (das 14h às 18h) 
 

04 de novembro Divulgação da 1ª chamada, ordem de classificação geral e 

desclassificação. 
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Programa da Prova Vestibular 2020 

Visando à seleção de futuros profissionais com vocação para as áreas da Comunicação, a 

Comissão do Vestibular 2020 da Faculdade Cásper Líbero faz saber as especificações da 

prova. A avaliação será dividida em duas partes, de igual valor: 

 

1) Redação 

 A partir do tema apresentado, espera-se que o candidato redija de forma clara e objetiva 

um texto dissertativo em prosa que esteja em acordo com a norma culta e apresente 

satisfatório grau de informação e reflexão.  A avaliação levará em conta os seguintes 

critérios: 

a) adequação ao tema proposto; 

b) progressão discursiva (hierarquização e correlação de ideias, além de encadeamento 

argumentativo); 

c) coerência e coesão textuais; 

d) correção gramatical; 

e) propriedade e pertinência do léxico empregado; 

f) capacidade crítica e argumentativa do candidato. 
 
 

O TEXTO DA REDAÇÃO NÃO DEVERÁ ULTRAPASSAR O LIMITE DE UMA FOLHA (FRENTE E 

VERSO), NÃO SENDO PERMITIDO AO CANDIDATO SOLICITAR UMA FOLHA EXTRA PARA 

DAR CONTINUIDADE A ELE. 

 

2) Testes 

As questões serão de múltipla escolha. Para cada teste, cinco alternativas serão 

apresentadas, mas apenas uma estará correta. Na correção da prova, cada resposta certa 

valerá um ponto multiplicado pelo peso do seu respectivo bloco. As 50 questões estão 

divididas, tematicamente, da seguinte forma: 

a) Língua Portuguesa e Literatura em Língua Portuguesa - 20 testes; 

b) História Geral e do Brasil - 10 testes;  

c) Atualidades - 10 testes; 

d) Matemática e Língua Inglesa - 10 testes (5 testes de cada disciplina) 
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Obs.: 

1. Há conteúdos específicos para cada uma dessas áreas (veja abaixo). 

2. Alguns conteúdos veiculados pelo tema da redação e pelas questões podem vir a 

ser explorados de maneira interdisciplinar (livros obrigatórios, incluídos), exigindo 

que o candidato estabeleça relações mais estreitas entre as diversas áreas de 

conhecimento da prova. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA EM LÍNGUA PORTUGUESA 

As questões convidarão o candidato a ler e interpretar textos literários e não literários,  a 

refletir sobre as possibilidades expressivas da língua e a exercitar o domínio das 

convenções da norma culta escrita do português contemporâneo. 

1) Leitura e interpretação 

Supõe-se que, na leitura e na interpretação de textos, o candidato seja capaz de: 

a) reconhecer os gêneros narrativo, dissertativo e descritivo e as formas de elaboração 

da linguagem literária, em prosa e verso, pela análise dos elementos que os constituem e 

da função que neles desempenham; 

b) identificar os mecanismos de estruturação de significado; 

c) exercitar o conhecimento do contexto sócio-histórico em que o texto foi produzido. 

Tendo em vista a formação literária do estudante, exige-se a leitura integral das seguintes 

obras: 

1. Quincas Borba, de Machado de Assis; 

2. Sagarana, de João Guimarães Rosa; 

3. Minha vida de menina, de Helena Morley.  

 

2) Domínio da norma culta do português contemporâneo 

Espera-se que o candidato seja capaz de reconhecer a norma escrita culta e as formas que 

estejam em desacordo com ela, por meio de observação, análise e substituição de 

estruturas morfo-sintático-semânticas, mostrando domínio sobre: 

a) elementos e processos de correlação entre palavras, orações e períodos; 

b) processos de coordenação e subordinação; 

c) concordância verbal e nominal; 
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d) regência verbal e nominal; 

e) correlação de tempos e modos verbais; 

f) citação de discursos (direto, indireto e indireto livre); 

g) emprego dos sinais de pontuação; 

h) convenções de acentuação e ortografia; 
 

HISTÓRIA  

O programa de História Geral versa sobre os principais temas da História Contemporânea 

considerando como marco inicial de periodização, conforme convencionado, a Revolução 

Francesa. Espera-se que o candidato tenha a capacidade de identificar, compreender, 

correlacionar e interpretar os eventos da história mundial mais significativos a partir do 

final do século XVIII. Já o programa de História do Brasil aborda os eventos sociais, 

culturais, políticos e econômicos que se desenrolaram no Brasil a partir do processo de 

Independência. Espera-se que o candidato tenha capacidade de identificar, compreender 

e correlacionar os eventos mais significativos envolvendo a sociedade brasileira a partir 

do início do século XIX. 

 
ATUALIDADES 

As questões terão como foco central a análise e a compreensão dos acontecimentos mais 

representativos do mundo atual nas seguintes áreas de conhecimento: Geografia, 

Economia, Política, Estudos Sociais, Meio-Ambiente, Relações Internacionais, Cultura e 

Esportes. Espera-se do candidato capacidade de compreensão de temas relevantes da 

atualidade e a consequente reflexão sobre eles. Para a elaboração das questões, serão 

considerados artigos científicos, textos jornalísticos, expressões artísticas e culturais e 

peças publicitárias veiculadas ao longo dos anos de 2018 e 2019 em jornais, revistas, 

emissoras de TV e internet. 

 
MATEMÁTICA 

O candidato deve ser capaz de resolver problemas envolvendo raciocínio lógico e 

demonstrar o conhecimento de conceitos matemáticos e estatísticos elementares, 

necessários à argumentação quantitativa e à compreensão e interpretação de fenômenos 

políticos, sociais e econômicos. 
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LÍNGUA INGLESA 

O exame visa avaliar a capacidade de compreensão e interpretação de textos em língua 

inglesa, cujos temas podem variar entre literários, científicos, jornalísticos ou 

publicitários. 
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