
 

 

O Diretor Geral das Faculdades IDAAM, com base no disposto na Lei n. º 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996 e Portaria/MEC nº. 40, de 12/12/2007, torna pública as seguintes 

normas que regulamentam o Processo Seleti

ingresso nos cursos de graduação a serem ministrados na instituição, obedecidos os demais 

dispositivos legais, e realizado segundo as disposições que a instituição se obriga a cumprir 

e que os candidatos, ao se inscreverem no mesmo, declaram, implicitamente, 

com elas concordar. Caso as vagas não sejam preenchidas por candidatos do Proces

Seletivo – Vestibular de 2020/1

início das aulas do 1º semestre de 2020

1. DA AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS

O Processo Seletivo de 2020/1

conhecimentos comuns às diversas formas de ensino médio, e da aptidão intelectual do 

candidato para os estudos superiores.

2. DAS VAGAS, CURSOS E TURNOS

A situação legal dos cursos de g

nas Faculdades IDAAM, estão em conformidade com a tabela 1:

 

Tabela 1 - oferta de vagas do processo seletivo

 

Curso Modalidade

Administração Bacharelado presencial

Ciências 

Contábeis 
Bacharelado presencial
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PROCESSO SELETIVO 

O Diretor Geral das Faculdades IDAAM, com base no disposto na Lei n. º 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996 e Portaria/MEC nº. 40, de 12/12/2007, torna pública as seguintes 

normas que regulamentam o Processo Seletivo – Concurso Vestibular de 2020/1

resso nos cursos de graduação a serem ministrados na instituição, obedecidos os demais 

dispositivos legais, e realizado segundo as disposições que a instituição se obriga a cumprir 

e que os candidatos, ao se inscreverem no mesmo, declaram, implicitamente, 

com elas concordar. Caso as vagas não sejam preenchidas por candidatos do Proces

Vestibular de 2020/1, será realizado um Processo Seletivo contin

início das aulas do 1º semestre de 2020. 

DA AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS 

cesso Seletivo de 2020/1, das Faculdades IDAAM, consiste na avaliação dos 

conhecimentos comuns às diversas formas de ensino médio, e da aptidão intelectual do 

candidato para os estudos superiores. 

DAS VAGAS, CURSOS E TURNOS 

A situação legal dos cursos de graduação e o número de vagas ofertadas, cursos e turnos 

nas Faculdades IDAAM, estão em conformidade com a tabela 1: 

oferta de vagas do processo seletivo - Vestibular 2020/1 para ingresso em 2020/1.

Modalidade 
Autorização/ 

Reconhecimento Turno 

Bacharelado presencial 
Portaria Nº444 de 19 de maio 

de 2017 D.O.U. 22/05/2017 

 

Noturno 

Bacharelado presencial 

Portaria Nº125 de 20 de 

março de 2019 D.O.U 

22/03/2019 

Noturno 

  

O Diretor Geral das Faculdades IDAAM, com base no disposto na Lei n. º 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996 e Portaria/MEC nº. 40, de 12/12/2007, torna pública as seguintes 

Concurso Vestibular de 2020/1, para o 

resso nos cursos de graduação a serem ministrados na instituição, obedecidos os demais 

dispositivos legais, e realizado segundo as disposições que a instituição se obriga a cumprir 

e que os candidatos, ao se inscreverem no mesmo, declaram, implicitamente, conhecer e 

com elas concordar. Caso as vagas não sejam preenchidas por candidatos do Processo 

, será realizado um Processo Seletivo continuado até o 

, das Faculdades IDAAM, consiste na avaliação dos 

conhecimentos comuns às diversas formas de ensino médio, e da aptidão intelectual do 

raduação e o número de vagas ofertadas, cursos e turnos 

Vestibular 2020/1 para ingresso em 2020/1. 

Vagas Duração 

  

100 

8 semestres 

 

 

100 8 semestres 

  



 

 

O funcionamento dos cursos de graduação é de 2ª a 6ª feira, no respectivo turno. As 

atividades de estágio supervisiona

realizados no turno diurno. Para os cursos com prazo de integralização mínimo de 8 (oito) 

semestres letivos, o período de integralização máximo é de 12 (doze) semestres.

3. DAS INSCRIÇÕES

As inscrições ao processo seletivo ocorrerão no período entr

fevereiro de 2020 e poderão ser efetivadas na central de matrículas das Faculdades 

IDAAM situada na Av. Djalma Batista, Nº 1719 Térreo, Edifício 

Chapada em Manaus/AM CEP 69050

internet através do sítio 

A inscrição é efetivada através da ficha própria devidamente preenchida. A inscrição 

poderá ser feita por terceiros e é gratuita. São de inteira responsabilidade do candidato ou 

de seu representante, os dados preenchidos no requerimento de inscrição.

Considera-se “treineiro” o candidato que não concluiu o Ensino Médio e que não concluirá 

até de fevereiro/2020, mas deseja participar do processo seletivo, a título de experiência. O 

candidato que se inscrever como “treineiro”, deve estar ciente que não está concorrendo à 

vaga nesta Faculdade, não tendo qualquer eficácia as notas ou a classificação obtida neste 

Processo Seletivo. Seu desempenho no Processo Seletivo não gerará direito a matrícula, 

por não atender aos requisitos específicos da Portaria Ministerial nº. 391, de 07/02/2002 e 

da Lei n. º 9.394, de 20 de dezembro de 1996. O candidato “treineiro” deve obedecer a 

todas as normas deste Edital de Processo Seletivo, como os candidatos que estã

concorrendo realmente.

4. DA DATA E LOCAL DA PROVA

O Processo Seletivo de 20

12:00 às 20:00 horas e aos sábados de 8:00 às 11:00 horas, na central de matrículas das 

Faculdades IDAAM.  

 

 

O funcionamento dos cursos de graduação é de 2ª a 6ª feira, no respectivo turno. As 

atividades de estágio supervisionado dos cursos no turno noturno, 

realizados no turno diurno. Para os cursos com prazo de integralização mínimo de 8 (oito) 

semestres letivos, o período de integralização máximo é de 12 (doze) semestres.

DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições ao processo seletivo ocorrerão no período entre 06 de janeiro

e poderão ser efetivadas na central de matrículas das Faculdades 

IDAAM situada na Av. Djalma Batista, Nº 1719 Térreo, Edifício Atlantic Tower

Chapada em Manaus/AM CEP 69050-010. As inscrições poderão também ser feitas pela 

internet através do sítio idaam.edu.br 

A inscrição é efetivada através da ficha própria devidamente preenchida. A inscrição 

poderá ser feita por terceiros e é gratuita. São de inteira responsabilidade do candidato ou 

sentante, os dados preenchidos no requerimento de inscrição.

se “treineiro” o candidato que não concluiu o Ensino Médio e que não concluirá 

, mas deseja participar do processo seletivo, a título de experiência. O 

e se inscrever como “treineiro”, deve estar ciente que não está concorrendo à 

vaga nesta Faculdade, não tendo qualquer eficácia as notas ou a classificação obtida neste 

Processo Seletivo. Seu desempenho no Processo Seletivo não gerará direito a matrícula, 

por não atender aos requisitos específicos da Portaria Ministerial nº. 391, de 07/02/2002 e 

da Lei n. º 9.394, de 20 de dezembro de 1996. O candidato “treineiro” deve obedecer a 

todas as normas deste Edital de Processo Seletivo, como os candidatos que estã

concorrendo realmente. 

DA DATA E LOCAL DA PROVA 

O Processo Seletivo de 2020/1 será realizado de segunda-feira à sexta

12:00 às 20:00 horas e aos sábados de 8:00 às 11:00 horas, na central de matrículas das 

 

O funcionamento dos cursos de graduação é de 2ª a 6ª feira, no respectivo turno. As 

do dos cursos no turno noturno, podem vir a ser 

realizados no turno diurno. Para os cursos com prazo de integralização mínimo de 8 (oito) 

semestres letivos, o período de integralização máximo é de 12 (doze) semestres. 

6 de janeiro de 2020 a 28 de 

e poderão ser efetivadas na central de matrículas das Faculdades 

Atlantic Tower no bairro 

rão também ser feitas pela 

A inscrição é efetivada através da ficha própria devidamente preenchida. A inscrição 

poderá ser feita por terceiros e é gratuita. São de inteira responsabilidade do candidato ou 

sentante, os dados preenchidos no requerimento de inscrição. 

se “treineiro” o candidato que não concluiu o Ensino Médio e que não concluirá 

, mas deseja participar do processo seletivo, a título de experiência. O 

e se inscrever como “treineiro”, deve estar ciente que não está concorrendo à 

vaga nesta Faculdade, não tendo qualquer eficácia as notas ou a classificação obtida neste 

Processo Seletivo. Seu desempenho no Processo Seletivo não gerará direito a matrícula, 

por não atender aos requisitos específicos da Portaria Ministerial nº. 391, de 07/02/2002 e 

da Lei n. º 9.394, de 20 de dezembro de 1996. O candidato “treineiro” deve obedecer a 

todas as normas deste Edital de Processo Seletivo, como os candidatos que estão 

feira à sexta-feira , no horário das  

12:00 às 20:00 horas e aos sábados de 8:00 às 11:00 horas, na central de matrículas das 



 

 

5. DAS CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS

O candidato deverá apresenta

munido do original da Cédula de Identidade. Solicita

local de prova 30 (trinta) minutos de antec

de telefone celular, pager, equipamentos eletrônicos, equipamentos de comunicação, boné, 

livros, impressos, máquinas calculadoras e similares, ou qualquer tipo de consulta durante 

a prova. Será obrigatório o u

portadores de necessidades especiais serão atendidos conforme a especificidade de cada 

caso, de acordo com as possibilidades da Faculdade.

6. ADMISSÃO NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO

A Admissão inicial aos Cur

feita mediante processo seletivo e classificatório. A pontuação será feita através de uma 

prova de redação a ser elaborada em língua portuguesa, que versará sobre temas da 

atualidade com 20 a 25 linha

7. DA AVALIAÇÃO

A nota da Prova de Redação terá valor de 60 (sessenta) pontos e a prova de matemática 

terá o valor de 40 (quarenta) pontos. O candidato não poderá zerar nas provas e deverá 

atingir no mínimo 20 (vinte) pontos no total 

haverá, em hipótese alguma, vistas e revisão de prova.

8. DA REOPÇÃO 

Serão oferecidas vagas para reopção aos candidatos classificados no Processo Seletivo de 

2020/1, em cursos nos quais não forem preenchidas as vaga

classificados em todas as chamadas.

9. DA PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS

A convocação dos candidatos classificados far

dependências das Faculdades IDAAM e no site da Faculdade. A classificação 

candidatos efetuar-se-á dentro dos limites de vagas ofertadas em cada curso. Na igualdade 

de pontos entre os candidatos aos Cursos de Graduação, para efeito do desempate, terá 

preferência na classificação, o candidato que obtiver:

CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS

O candidato deverá apresenta-se no dia e horário marcado para a realização das provas, 

munido do original da Cédula de Identidade. Solicita-se ao candidato que compareça ao 

local de prova 30 (trinta) minutos de antecedência. Não será permitido ao candidato o uso 

de telefone celular, pager, equipamentos eletrônicos, equipamentos de comunicação, boné, 

livros, impressos, máquinas calculadoras e similares, ou qualquer tipo de consulta durante 

a prova. Será obrigatório o uso de canetas esferográficas (de tinta azul ou preta). Os 

portadores de necessidades especiais serão atendidos conforme a especificidade de cada 

caso, de acordo com as possibilidades da Faculdade. 

ADMISSÃO NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

A Admissão inicial aos Cursos de Graduação oferecidos pelas Faculdades IDAAM será 

feita mediante processo seletivo e classificatório. A pontuação será feita através de uma 

prova de redação a ser elaborada em língua portuguesa, que versará sobre temas da 

atualidade com 20 a 25 linhas e prova de matemática. 

DA AVALIAÇÃO 

A nota da Prova de Redação terá valor de 60 (sessenta) pontos e a prova de matemática 

terá o valor de 40 (quarenta) pontos. O candidato não poderá zerar nas provas e deverá 

atingir no mínimo 20 (vinte) pontos no total para obter a classificação no processo. Não 

haverá, em hipótese alguma, vistas e revisão de prova. 

Serão oferecidas vagas para reopção aos candidatos classificados no Processo Seletivo de 

2020/1, em cursos nos quais não forem preenchidas as vagas, depois de esgotados os 

classificados em todas as chamadas. 

DA PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS 

A convocação dos candidatos classificados far-se-á por Edital a ser publicado no mural nas 

dependências das Faculdades IDAAM e no site da Faculdade. A classificação 

á dentro dos limites de vagas ofertadas em cada curso. Na igualdade 

de pontos entre os candidatos aos Cursos de Graduação, para efeito do desempate, terá 

preferência na classificação, o candidato que obtiver: 

CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

se no dia e horário marcado para a realização das provas, 

se ao candidato que compareça ao 

edência. Não será permitido ao candidato o uso 

de telefone celular, pager, equipamentos eletrônicos, equipamentos de comunicação, boné, 

livros, impressos, máquinas calculadoras e similares, ou qualquer tipo de consulta durante 

so de canetas esferográficas (de tinta azul ou preta). Os 

portadores de necessidades especiais serão atendidos conforme a especificidade de cada 

sos de Graduação oferecidos pelas Faculdades IDAAM será 

feita mediante processo seletivo e classificatório. A pontuação será feita através de uma 

prova de redação a ser elaborada em língua portuguesa, que versará sobre temas da 

A nota da Prova de Redação terá valor de 60 (sessenta) pontos e a prova de matemática 

terá o valor de 40 (quarenta) pontos. O candidato não poderá zerar nas provas e deverá 

para obter a classificação no processo. Não 

Serão oferecidas vagas para reopção aos candidatos classificados no Processo Seletivo de 

s, depois de esgotados os 

á por Edital a ser publicado no mural nas 

dependências das Faculdades IDAAM e no site da Faculdade. A classificação dos 

á dentro dos limites de vagas ofertadas em cada curso. Na igualdade 

de pontos entre os candidatos aos Cursos de Graduação, para efeito do desempate, terá 



 

 

• Maior nota na prova d

• Maior nota na prova de matemática; 

• Persistindo o empate, terá preferência o candidato que tiver maior idade.

Serão feitas tantas convocações para a matrícula inicial, quantas forem necessárias para o 

pleno preenchimento das vagas oferecidas pe

o direito de decidir sobre a autorização do funcionamento de turmas com número inferior a 

70% das vagas ofertadas.

10. DA MATRÍCULA DOS CLASSIFICADOS EM 1ª CONVOCAÇÃO

As matrículas serão realizadas de 

12:00 às 20:30 horas e aos sábados de 8:00 às 11:30 horas, nas Faculdades IDAAM.

IMPORTANTE: O candidato que não efetuar a matrícula no prazo constante do Edital 

perderá o direito a vaga. O candidato convocado que nã

matrícula, a conclusão do Ensino Médio ou equivalente, terá anulada, automaticamente, 

sua classificação, sem direito a qualquer recurso.

11. DOS DOCUMENTOS PARA A MATRÍCULA

Para efetivação da matrícula, o candidato deverá trazer os o

relacionados:  

• Diploma ou Certidão de Conclusão de Ensino Médio;

• Histórico Escolar de Ensino Médio;

• Certidão de Casamento ou Nascimento;

• CPF; 

• Cédula de Identidade;

• Comprovante de endereço;

• Recibo de pagamento da 1ª parcela da

Os portadores de diploma de curso superior ou que queiram usar a nota do ENEM (igual 

ou superior a 450 pontos) para se matricular diretamente sem a necessidade de prestar o 

Vestibular 2020/1, deverão trazer os documentos comprobatórios.

Maior nota na prova de redação;  

Maior nota na prova de matemática;  

Persistindo o empate, terá preferência o candidato que tiver maior idade.

Serão feitas tantas convocações para a matrícula inicial, quantas forem necessárias para o 

pleno preenchimento das vagas oferecidas pelos cursos. As Faculdades IDAAM reserva

o direito de decidir sobre a autorização do funcionamento de turmas com número inferior a 

70% das vagas ofertadas. 

DA MATRÍCULA DOS CLASSIFICADOS EM 1ª CONVOCAÇÃO

As matrículas serão realizadas de 06 de janeiro de 2020 a 28 de 

12:00 às 20:30 horas e aos sábados de 8:00 às 11:30 horas, nas Faculdades IDAAM.

IMPORTANTE: O candidato que não efetuar a matrícula no prazo constante do Edital 

perderá o direito a vaga. O candidato convocado que não comprovar, até a data de 

matrícula, a conclusão do Ensino Médio ou equivalente, terá anulada, automaticamente, 

sua classificação, sem direito a qualquer recurso. 

DOS DOCUMENTOS PARA A MATRÍCULA 

Para efetivação da matrícula, o candidato deverá trazer os originais dos documentos abaixo 

Diploma ou Certidão de Conclusão de Ensino Médio; 

Histórico Escolar de Ensino Médio; 

Certidão de Casamento ou Nascimento; 

Cédula de Identidade; 

Comprovante de endereço; 

Recibo de pagamento da 1ª parcela da semestralidade. 

Os portadores de diploma de curso superior ou que queiram usar a nota do ENEM (igual 

ou superior a 450 pontos) para se matricular diretamente sem a necessidade de prestar o 

, deverão trazer os documentos comprobatórios. 

Persistindo o empate, terá preferência o candidato que tiver maior idade. 

Serão feitas tantas convocações para a matrícula inicial, quantas forem necessárias para o 

los cursos. As Faculdades IDAAM reserva-se 

o direito de decidir sobre a autorização do funcionamento de turmas com número inferior a 

DA MATRÍCULA DOS CLASSIFICADOS EM 1ª CONVOCAÇÃO 

de fevereiro de 2020, das 

12:00 às 20:30 horas e aos sábados de 8:00 às 11:30 horas, nas Faculdades IDAAM. 

IMPORTANTE: O candidato que não efetuar a matrícula no prazo constante do Edital 

o comprovar, até a data de 

matrícula, a conclusão do Ensino Médio ou equivalente, terá anulada, automaticamente, 

riginais dos documentos abaixo 

Os portadores de diploma de curso superior ou que queiram usar a nota do ENEM (igual 

ou superior a 450 pontos) para se matricular diretamente sem a necessidade de prestar o 



 

 

O requerimento de matrícula deverá ser assinado pelo aluno maior de idade. Quando 

menor, pelo pai ou responsável. Em caso de terceiros, só mediante procuração. 

Alunos que trouxerem diplomas e históricos de graus cursados no exterior deverão trazer 

os documentos inerentes a Revalidação de estudos.

12. DAS VAGAS REMANESCENTES

Se persistirem vagas remanescentes em cursos, depois de atendidos todos classificados em 

todas as convocações, as mesmas poderão ser oferecidas, em ordem de prioridade: 

• Candidato que perdeu 

• Portador de Diploma de Curso Superior e Transferência Externa.

13. DO PRAZO DE VALIDADE:

Os resultados do Processo Seletivo de 20

válidos para o 1º Semestre Letivo de 20

classificação. O Início das aulas será no dia 02/03

Ao inscrever-se, o candidato firma o compromisso de acatar as normas do processo 

Seletivo e do Regimento Geral das Faculdades IDAAM.

Os casos omissos serão resolvidos junto à Co

 

requerimento de matrícula deverá ser assinado pelo aluno maior de idade. Quando 

menor, pelo pai ou responsável. Em caso de terceiros, só mediante procuração. 

Alunos que trouxerem diplomas e históricos de graus cursados no exterior deverão trazer 

ntos inerentes a Revalidação de estudos. 

DAS VAGAS REMANESCENTES 

Se persistirem vagas remanescentes em cursos, depois de atendidos todos classificados em 

todas as convocações, as mesmas poderão ser oferecidas, em ordem de prioridade: 

Candidato que perdeu vaga em chamada anterior;  

Portador de Diploma de Curso Superior e Transferência Externa.

DO PRAZO DE VALIDADE: 

Os resultados do Processo Seletivo de 2020/1, dos cursos ofertados neste Edital serão 

º Semestre Letivo de 2020, qualquer que 

Início das aulas será no dia 02/03/2020. 

se, o candidato firma o compromisso de acatar as normas do processo 

Seletivo e do Regimento Geral das Faculdades IDAAM. 

Os casos omissos serão resolvidos junto à Comissão do Processo Seletivo.

Manaus, 03 de janeiro de 2020. 

M.Sc. Vicente Fernandes Tino 
Vice-Diretor Geral 

Faculdades IDAAM 

requerimento de matrícula deverá ser assinado pelo aluno maior de idade. Quando 

menor, pelo pai ou responsável. Em caso de terceiros, só mediante procuração.  

Alunos que trouxerem diplomas e históricos de graus cursados no exterior deverão trazer 

Se persistirem vagas remanescentes em cursos, depois de atendidos todos classificados em 

todas as convocações, as mesmas poderão ser oferecidas, em ordem de prioridade:  

Portador de Diploma de Curso Superior e Transferência Externa. 

, dos cursos ofertados neste Edital serão 

seja a modalidade de 

se, o candidato firma o compromisso de acatar as normas do processo 

missão do Processo Seletivo. 

 

 

 


