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Apresentação
É com muita satisfação que damos início às atividades da Faculdade
Néctar, ofertando um curso de Bacharelado em Administração criado
especificamente para a formação de empreendedores.

Quem é empreendedor? Na nossa visão, é quem inova,
é quem pensa diferente. Nosso objetivo é proporcionar um
ambiente acadêmico de alto nível, onde são desenvolvidas práticas e
pesquisas científicas e tecnológicas em empreendedorismo.

Ao final do curso, o(a) aluno(a) da Faculdade Néctar estará preparado
para:
 Abrir um novo negócio nos setores industrial, comercial e de
serviços;
 Alavancar a expansão de um negócio em que já participa como
sócio;
 Participar e assumir o controle de uma empresa originária de
sucessão familiar;
 Criar e gerir empreendimentos de base tecnológica;
 Compreender e administrar franquias de forma eficiente;
 Executar políticas de gestão empreendedoras dentro de

organizações públicas ou privadas (organizações não
governamentais).
O modelo adotado, que enfatiza a formação de empreendedores, conta
com a expertise do Núcleo de Empreendedorismo em Ciência,
Tecnologia e Artes (NECTAR), que há 15 anos atua na incubação e
desenvolvimento de empreendimentos inovadores com diferencial
competitivo, sendo parte integrante da Faculdade Néctar.

Esperamos por você em 2017.
A Direção
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Central de Informações
Comissão Permanente do Processo Seletivo
R. Costa Sepúlveda, 749 – Bairro Engenho do Meio – CEP: 50730-260 – Recife/PE
Telefone: 3272-1205, das 08h às 17h, de segunda a sexta-feira
Whatsapp: (81) 9 9863.7420
Email: contato@nectar.edu.br
Site: http://www.nectar.edu.br/

Atenção:
A leitura deste Manual não substitui a leitura dos Editais 01/2016, 02/2016 e 03/2016,
disponíveis no site: www.nectar.edu.br, opção “Editais”´.
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Calendário
Forma de
Ingresso

Atividade

Processo Seletivo 2017

PROVA
I

Datas

Inscrições no site

15/12/2016 a 20/01/2017

Realização da Prova

21/01/2017 (Sábado)

Divulgação de Gabarito

23/01/2017 (Segunda)

Divulgação de Resultados

24/01/2017 (Terça)

Matrícula de Aprovados

25/01/2017 a 27/01/2017

Inscrições no site

28/01/2017 a 03/02/2017

Realização da Prova

04/02/2017 (Sábado)

Divulgação de Gabarito

06/02/2017 (Segunda)

Divulgação de Resultados

07/02/2017 (Terça)

Matrícula de Aprovados

08/02/2017 a 10/02/2017

Inscrições no site

11/02/2017 a 15/02/2017

Realização da Prova

16/02/2017 (Quinta)

Divulgação de Gabarito

17/02/2017 (Sexta)

Divulgação de Resultados

20/02/2017 (Segunda)

Matrícula de Aprovados

21/02/2017 a 24/02/2017

ENEM,
Transferência
Externa ou
Portador de
Diploma

Inscrições/Pré-Matrícula no site

15/12/2016 a 15/02/2017

Matrícula de Aprovados

15/12/2016 a 24/02/2017

Remanejamentos
e Remanescentes

Convocação e Matrícula de
Remanejamento e Remanescentes

06/03/2017 a 17/03/2017

Vestibular
Agendado

PROVA
II

PROVA
III

Início das Aulas
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06/03/2017

Processo Seletivo 2017
1. Inscrições
A inscrição no Processo Seletivo 2017 será feita exclusivamente pela
internet, no endereço: www.nectar.edu.br.

1.1. Procedimentos Gerais para Inscrição na internet
1. Acesse o endereço www.nectar.edu.br.
2. Clique em “Inscreva-se”, no rodapé da página.
3. Escolha o tipo de inscrição desejada: “Candidatos Regulares e ENEM” ou
“Transferência externa / Portadores de Diploma”.
4. Selecione o turno desejado: diurno ou noturno.
5. Preencha o Formulário de Inscrição com seus dados pessoais.
6. Indique dados para acesso posterior ao sistema de inscrição (login).
7. Confirme se os dados estão corretos.
8. Após a confirmação, será emitido um boleto no valor de R$ 30,00 (trinta)
reais.
9. Pague o boleto em qualquer agência bancária até a data de vencimento. A
inscrição só será efetivada após a compensação do boleto bancário
correspondente.
10. Após a efetivação do pagamento, imprima o Cartão de Inscrição.

1.2. Procedimentos Específicos – Vestibular
1. Leia atentamente o Edital 01, que orienta o ingresso por meio de Vestibular.

1.3. Procedimentos Específicos – ENEM
1. Além dos Procedimentos Gerais, durante o processo de inscrição, indique
seu número de inscrição no ENEM, a nota geral (média aritmética entre as notas

da prova de redação e da prova objetiva) e o ano de realização do exame.
2. Leia atentamente o Edital 02, que orienta o ingresso por meio do Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM).

1.4. Procedimentos Específicos – Transferência Externa e
Portador de Diploma
1. Leia atentamente o Edital 03, que orienta o ingresso por meio de
Transferência Externa e de Portadores de Diploma.
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2. Vestibular
2.1. Provas
Curso

Administração
Bacharelado

Descrição
Teste Objetivo
50 questões de múltipla escolha, abrangendo conteúdos
de Língua Portuguesa (Gramática e Literatura), Estudos
Sociais (História do Brasil, História Geral e Geografia),
Matemática e Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol).
Redação
Tema da atualidade
Duração
03h30 (três horas e trinta minutos)

2.2. Local das Provas
As provas serão realizadas na Unidade Sede da Faculdade Néctar, localizada
no endereço: Rua Costa Sepúlveda,749, - Bairro Engenho do Meio CEP: 50.730-260 – Recife/PE, próximo à Reitoria da UFPE.

2.3. Datas das Provas
As provas serão realizadas conforme calendário abaixo:

PROVA

DATA DE
REALIZAÇÃO

PERMISSÃO DE
ACESSO AO LOCAL
DA PROVA
(horário local)

INÍCIO DA
PROVA
(horário local)

TÉRMINO DA
PROVA
(horário local)

I

21/01

08h30

09h00

12h30

II (*)

04/02

08h30

09h00

12h30

III (*)

16/02

18h00

18h30

22h00

(*) Conforme item 1.2 do Edital 01, a realização das Provas II e III está condicionada à disponibilidade
de vagas, sendo previamente divulgadas no site da instituição.
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2.4. Realização das Provas
Compareça ao local da prova com, no mínimo, 30 (trinta) minutos antes
do horário marcado para o seu início. Você deve ter em mãos um
documento de identidade original válido (ou seja, que não esteja
vencido) e em boas condições, além de caneta esferográfica azul ou
preta, o Cartão de Inscrição (ou o Comprovante de Pagamento da
taxa de inscrição). Verifique os documentos de identidade válidos
consultando o Edital 01.
Evite levar aparelhos eletrônicos no dia da prova (celular, tablet, ipad, etc).
Eles deverão ficar desligados, sendo acondicionados em embalagem
específica fornecida pela Faculdade Néctar, que ficará fechada até o final da
prova. Para mais detalhes, ver item 4.1.11 do Edital 01.
Informações complementares sobre a realização de provas estão disponíveis
no Edital 01.

2.5. Divulgação dos Resultados
Os resultados serão divulgados no endereço www.nectar.edu.br e na
instituição conforme cronograma abaixo indicado, obedecendo às condições
de disponibilidade de vagas e realização das Provas:
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PROVA

DIVULGAÇÃO DE RESULTADO

I

24/01

II

07/02

III

20/02

3. Formas Alternativas de Ingresso
Calendário – Formas Alternativas de Ingresso
Tipo de Ingresso

Atividade

Datas

ENEM, Transferência
Externa ou Portador
de Diploma

Inscrições/Pré-Matrícula no site

15/12/2016 a 15/02/2017

Matrícula de Aprovados

15/12/2016 a 24/02/2017

3.1. ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio)
Se você fez ENEM entre os anos de 2012 e 2016 e alcançou nota geral
igual ou superior a 400 (quatrocentos) pontos, você pode utilizá-lo
para ingressar na Faculdade Néctar. Basta fazer sua inscrição no site
www.nectar.edu.br, indicando “Candidatos Regulares e ENEM” como seu
tipo de inscrição, conforme procedimentos indicados na página 6.
Assim, você estará pré-matriculado(a) na Faculdade Néctar: para efetivar a
matrícula, verifique procedimentos e documentação necessária na seção 4
deste Manual.

3.2. Transferência Externa
Se você já está matriculado numa Instituição de Ensino Superior (IES) e
deseja transferir seu curso para a Faculdade Néctar, faça sua inscrição no
site www.nectar.edu.br, indicando “Transferência Externa / Portadores de
Diploma” como seu tipo de inscrição, conforme procedimentos indicados na
página 6.
Assim, você estará pré-matriculado(a) na Faculdade Néctar: para efetivar a
matrícula, verifique procedimentos e documentação necessária na seção 4
deste Manual.

3.3. Portador de Diploma (Segunda Graduação)
Se você já tem Diploma de curso de Graduação, reconhecido pelo MEC,
você pode ingressar na Faculdade Néctar como Portador de Diploma. Faça
sua inscrição no site www.nectar.edu.br, indicando “Transferência
Externa / Portadores de Diploma” como seu tipo de inscrição, conforme
procedimentos indicados na página 6.
Assim, você estará pré-matriculado(a) na Faculdade Néctar: para efetivar a
matrícula, verifique procedimentos e documentação necessária na seção 4
deste Manual.
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4. Matrícula
Os procedimentos e calendário de matrícula para cada tipo de ingresso são
indicados a seguir.
Cabe destacar que o direito à vaga e respectiva celebração de contrato de
prestação de serviços serão assegurados após a apresentação da
documentação exigida e a respectiva comprovação do pagamento da 1ª
parcela da semestralidade. No caso de ingressantes via ENEM,
Transferência ou Portadores de Diploma, também é necessário apresentar o
Cartão de Inscrição ou comprovante de pagamento da taxa de
inscrição.
Em caso de não comparecimento do(a) candidato(a) durante o período
indicado para sua matrícula, ele(a) será considerado(a) remanescente,
sendo convocado(a) para tal fim, caso haja disponibilidade de vagas, entre
o período das datas 06/03/2017 e 17/03/2017.

4.1. Calendário de Matrícula
Matrículas
Tipo de Ingresso

Atividade

Datas

Horário

Prova I

Matrícula de
Aprovados

25/01 a 27/01

Segunda a
Sexta, de 8h00 a
17h00

Prova II

Matrícula de
Aprovados

08/02 a 10/02

Segunda a
Sexta, de 8h00 a
17h00

Prova III

Matrícula de
Aprovados

21/02 a 24/02

Segunda a
Sexta, de 8h00 a
17h00

ENEM, Transferência
Externa ou Portador de
Diploma

Matrícula de
Aprovados

15/12 a 24/02

Segunda a
Sexta, de 8h00 a
17h00

Vestibular
Agendado

4.2. Local da Matrícula
As inscrições serão realizadas na Secretaria da Unidade Sede da Faculdade
Néctar, localizada no endereço: Rua Costa Sepúlveda,749, - Bairro
Engenho do Meio - CEP: 50.730-260 – Recife/PE, próximo à Reitoria
da UFPE.
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4.3. Documentação Geral para Matrícula
Para a efetivação da matrícula, todos os candidatos selecionados,
independentemente da forma de ingresso, devem apresentar os seguintes
documentos (original/cópia autenticada e cópia comum):
a) Carteira de Identidade expedida pela Secretaria de Segurança Pública,
Secretaria de Defesa Social ou pelas Forças Armadas ou pela Polícia Militar
ou por Ordens ou Conselhos que por lei federal tenham validade como
documento de identidade ou Carteira Nacional de Habilitação (com
fotografia, na forma da Lei nº 9.503/97) ou passaporte, em caso de
estrangeiro;
b) Cadastro de Pessoa Física - CPF;
c) Comprovante de residência do Candidato ou do responsável financeiro,
quando for o caso, em que conste o CEP;
d) Título de Eleitor (para maiores de 18 anos) e comprovante de votação,
relativo às duas últimas eleições realizadas ou Certificado de Quitação
Eleitoral;
e) Certidão de Nascimento ou Casamento;
f) Comprovante da Situação Militar para brasileiros maiores de 18 anos, do
sexo masculino;
g) Certificado ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio;
h) Histórico Escolar do Ensino Médio;

Se você for menor de 18 anos, compareça acompanhado(a) de responsável
legal.

4.4. Documentação Específica – ENEM
Além dos documentos listados na seção 4.3, os candidatos ingressantes por
meio de ENEM devem apresentar, no ato da matrícula, o Boletim de
Resultado no ENEM informado no ato da inscrição.

4.5. Documentação Específica – Transferência Externa
Além dos documentos listados na seção 4.3, os candidatos ingressantes por
meio de Transferência Externa devem apresentar, no ato da matrícula:
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Comprovação de estar o candidato, à época da solicitação,
regularmente registrado na Instituição de Ensino Superior (IES) 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;
Histórico Escolar completo do curso de origem, contendo carga horária
de cada unidade curricular (disciplina) cursada, inclusive estágio ou outras
atividades, com as respectivas frequências e notas obtidas (no mesmo deve
constar a forma de ingresso, nota e classificação).

Para verificar documentação necessária para dispensa de disciplinas,
consulte o Edital 03, item 4.

4.6. Documentação Específica – Portador de Diploma
Além dos documentos listados na seção 4.3, os candidatos ingressantes em
virtude de já serem Portadores de Diploma devem apresentar, no ato da
matrícula:


Diploma Registrado do Curso de Nível Superior reconhecido pelo MEC e
respectivo Histórico Escolar;



O candidato que tenha concluído o Ensino Superior no exterior deverá apresentar, no
ato da matrícula, Diploma emitido pelo órgão competente, vinculado ao Ministério da
Educação, para efetivar sua Matrícula.

Para verificar documentação necessária para dispensa de disciplinas,
consulte o Edital 03, item 4.

5. Pessoas com Necessidades Especiais
Pessoas com necessidades especiais deverão, no ato de inscrição, declarálas, bem como requerer por escrito à Faculdade Néctar, com sede na Rua
Costa Sepúlveda,749, - Bairro Engenho do Meio - CEP: 50.730-260 –
Recife/PE, os recursos necessários à realização da prova e/ou ao o
desenvolvimento do Curso, em até 24 (vinte e quatro) horas após a
efetivação da inscrição.
O requerimento deve estar acompanhado de laudo ou atestado médico
comprobatório da condição declarada. A ausência dessa informação,
fornecida no prazo estabelecido no item anterior, desobriga a Faculdade
Néctar de qualquer atendimento especial.
A Faculdade Néctar reserva-se o direito de analisar cada requerimento,
manifestando-se de acordo com as normas estabelecidas neste Edital
Faculdade Néctar, nº 01, de 19 de dezembro de 2016, conforme legislação
em vigor.
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6. Disposições Finais
Este Manual não substitui os Editais 01/2016, 02/2016 e 03/2016,
constituindo um documento complementar. Sugere-se a leitura integral dos
Editais indicados para informações complementares.
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