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Este manual tem como objetivo orientar os candidatos do vestibular nas normas e pro-
cedimentos que definem o processo seletivo da Faculdade Murialdo (FAMUR).
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Secretária Geral Verônica Mantovani Baldasso

Supervisora de Relacionamento Elaine Sironi

Psicóloga Organizacional Sandra Galiotto

 
Júlio César S. Rodrigues 
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1 APRESENTAÇÃO
A história da FAMUR é o passado e o presente da educação nos colégios de Educação In-

fantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio da Rede Murialdo. Neste sentido, a Mantenedora 
– Instituto Leonardo Murialdo (ILEM) tem aos seus cuidados a gestão de quatro colégios, 
sendo três no estado do Rio Grande do Sul e um, em Santa Catarina. Os mesmos contam 
com aproximadamente 4.500 alunos e têm, em seu Projeto Educativo, linhas norteadoras da 
ação educativo-pedagógica, também orientadas pela “Pedagogia do Amor”.

1.1 Histórico

Murialdo nasceu em Turim, na Itália, em 1828 e lá viveu praticamente toda a sua vida. 
Morreu em 1900. De família rica, a partir de sua adolescência foi se desapegando dos bens 
materiais para doar-se aos mais pobres. Na atividade educativa sonhou em formar um am-
biente familiar, regulado pelo amor e pela confiança recíproca: amar e ser amado! Viveu até 
aos 72 anos. Desde jovem praticou, de forma intensa, a ação pedagógica com fundamento 
na Educação do Coração.

A Congregação de São José - Josefinos de Murialdo - foi fundada por Murialdo, em 1873, 
em Turim, na Itália. Foi assim denominada por ter como patrono principal São José. A histó-
ria desta Congregação Religiosa está ligada à educação. Sua finalidade é a educação integral 
de crianças, adolescentes e jovens, especialmente os empobrecidos. O objetivo é educar 
para a cidadania: “formar bons cristãos e honestos cidadãos”, dizia Murialdo.

No Brasil, a dimensão civil da Congregação se expressa por meio do ILEM. O Instituto atua 
em Colégios, Obras Assistenciais, Sociais e Paróquias. Os Josefinos de Murialdo chegaram ao 
Brasil em 1915, iniciando as atividades no sul do Brasil, mais precisamente em Quinta, de-
pois em Jaguarão, mais tarde em Pelotas e, por fim, em Caxias do Sul – Distrito de Ana Rech, 
no ano de 1928. De Ana Rech foram nascendo no mesmo município outras obras como: 
Fazenda Souza (1941), Centro Técnico Social (1947), Conceição da Linha Feijó (1947) e Obra 
Social Educacional (1967). Em 1954, houve a abertura da Associação Protetora da Infância 
em Porto Alegre. Já em 1955, iniciaram-se as atividades em Araranguá, estado de Santa Ca-
tarina e, em 1959, em Orleans, também em Santa Catarina. Em 1966, no estado de São Paulo; 
1969, em Brasília - Distrito Federal. Em 1970 deu início às atividades no Rio de Janeiro. Em 
1995, em Ibotirama - Bahia. Em 1999, em Belém do Pará e, em 2003, em Fortaleza, Ceará. Em 
2009, em São Luís, no Maranhão e, em 2018, Crato (CE). 

São quatro colégios Murialdo: dois em Caxias do Sul (Centro e Ana Rech), um em Porto 
Alegre e um em Araranguá e 14 paróquias: Fazenda Souza, Ana Rech e outro, Caxias do Sul 
(RS), Porto Alegre (RS), Londrina (PR), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF) e Planal-
tina (DF), Ibotirama (BA), Fortaleza (CE), Belém (PA), São Luís (MA) e Crato (CE). Praticamente 
em todas as obras e paróquias existem atividades de Assistência Social com crianças, ado-
lescentes e jovens pobres.
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Neste contexto, a história da FAMUR está associada à história de sua Mantenedora, o 
ILEM, fundado em Jaguarão (RS), como entidade educacional, cultural e assistencial sem 
objetivos econômicos ou fins lucrativos. Foi reconhecido como entidade de utilidade pú-
blica, em 1929, e é reconhecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) como 
Entidade Beneficente de Assistência Social.

A presença dos Josefinos de Murialdo no Ensino Superior foi decidida em Assembleia 
Capitular em janeiro de 2006, após um longo processo de reflexão da Equipe de Educação 
da Província Brasileira, do Conselho Provincial, além de discussões em setores como equipes 
pedagógicas e a Associação dos Leigos Amigos de Murialdo.

Para viabilizar uma proposta dessa natureza, o Projeto Pedagógico Institucional da Facul-
dade Murialdo constituiu-se com base numa ampla discussão, promovida integralmente por 
sua comunidade educativa e compromete-se com uma visão inovadora, em constante revi-
são, capaz de incorporar as permanentes transformações e exigências sociais. Desse modo, 
a instituição reafirma seus compromissos históricos com as demandas sociais, estabelecen-
do uma relação direta com o processo de ensino-aprendizagem significativo. Processo este, 
que valoriza o contato, o diálogo com a comunidade e procura difundir o conhecimento em 
todos os níveis, em especial naquele capaz de efetivar melhorias concretas nas formas de se 
ver e fazer o mundo no qual se insere o indivíduo.

Por outro lado, a instituição impõe a si mesma o compromisso e o desafio de se adequar 
a novos patamares de inclusão e de acesso ao saber acadêmico para segmentos da popula-
ção historicamente ignorados e excluídos. Entende, portanto, a importância de compor seu 
quadro discente com sujeitos, cujo acesso ao ensino superior seja assegurado pelas políticas 
públicas de inclusão, e compromete-se a desenvolver e aprofundar diretrizes próprias que 
apontem para este horizonte.

Ao lado do compromisso social, oriundo de seu vínculo indissolúvel com o carisma de 
Murialdo, a Faculdade Murialdo permanece atenta às necessidades de mercado. Procura, 
assim, investir no desenvolvimento do talento empreendedor, na tarefa perene de inovar, 
de submeter-se a riscos inteligentes e de agir com rapidez e eficiência para se adaptar às 
contínuas mudanças do ambiente econômico, social, político e cultural, consciente de que 
o novo milênio traz a renovação permanente e a mudança acelerada como o signo de seu 
tempo. Desse modo, é sabido que sobreviverão apenas as instituições que souberem incor-
porar à sua dinâmica o sentido da iniciativa, da agilidade e capacidade para reagir eficaz-
mente às transformações de seu ambiente.
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MISSÃO

Garantir ensino de excelência e a formação de profissionais humanizados, assumindo a 
responsabilidade social e a promoção do desenvolvimento sustentável da região.

VISÃO

Ser reconhecida pela inovação pedagógica, excelência acadêmica e a humanização das 
relações. 

FOCO

Educação humanizada.

VALORES E PRINCÍPIOS

Inovação Pedagógica 
Prática do ensino 

investigativo

Responsabilidade Social 
Justiça e desenvolvimento

Ética e Transparência 
Atitude com coerência

Respeito às Diferenças 
Grandeza na alteridade

Sustentabilidade 
Ecologicamente correta, 
economicamente viável, 
socialmente justa e cul-

turalmente aceita

Relações Humanizadoras 
Valorização das pessoas e 

defesa da vida

Fé e Razão 
Conhecimento científico 

aliado aos princípios 
cristãos
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2 CURSOS OFERECIDOS EM 2021/2
2.1 Área de Agrárias e Veterinárias

Coordenadora: Professora Dra. Fernanda Flores

E-mail: fernanda.flores@famur.com.br

2.1.1 Graduação em Agronegócio

O curso de Gestão em Agronegócio da Faculdade Murialdo nasceu de uma tradição em 
formação agrícola do Instituto Leonardo Murialdo, que, na década de 1940, já oferecia for-
mação na área por meio do Colégio Normal Rural, em Ana Rech, onde hoje localiza-se a 
Fazenda Escola da FAMUR, um espaço de 48 hectares que é utilizado como laboratório de 
ensino do curso. O Agronegócio, que envolve desde a agricultura familiar até grandes pro-
priedades rurais, é um dos setores mais ativos da economia brasileira, sendo que, em pe-
ríodos de recessão econômica, é o setor que se mantém gerando empregos e equilibrando 
a balança comercial do país. O objetivo do curso é formar um profissional capaz de propor 
soluções para o desenvolvimento do setor, a partir do domínio dos processos de gestão da 
organização, entendendo-a como parte de uma cadeia produtiva a ser integrada e orga-
nizada. Destaca-se que, no ano de 2016, o curso atingiu nota 5 (nota máxima) no ENADE, 
confirmando a qualidade na execução do seu Projeto Pedagógico. 

Funcionamento: Caxias do Sul | Sede | Centro. 

Autorização: Portaria nº 387, de 23 de setembro de 2011

Reconhecimento: Portaria n° 26, de 11 de fevereiro de 2016

Turno: Noite

Duração: 3 anos (6 semestres)

Créditos: 2.520 horas

Modalidade: Presencial

2.1.2 Graduação em Medicina Veterinária

O curso de Medicina Veterinária da FAMUR possui infraestrutura de 48 hectares, própria 
e completa, atendendo com qualidade às demandas do curso, bem como permitindo o de-
senvolvimento das práticas pedagógicas inovadoras no ensino da profissão. A localização 
da unidade junto à Fazenda Escola e ao Centro Veterinário Murialdo em Ana Rech oportuni-
za a criação, o manejo e o atendimento de diferentes espécies animais. As aulas oferecidas 
na modalidade diurna e integral permitem ao aluno a vivência e a inserção contínua na 
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rotina prática da profissão. A organização da matriz curricular permite ao acadêmico um 
turno livre para realização de atividades de ensino, pesquisa, extensão, estágios ou mesmo 
complementação de renda. O Projeto Pedagógico está embasado nas diretrizes curriculares 
nacionais, que primam por um desenvolvimento técnico e humano, cumprindo com as exi-
gências do mundo do trabalho. A Faculdade Murialdo realiza com equidade o acompanha-
mento dos acadêmicos ao longo de seu percurso formativo. Os docentes possuem ampla 
experiência no mercado de trabalho, bem como na docência do ensino superior. Nosso foco 
é garantir uma formação generalista, crítica e reflexiva, em que a relação homem, animal e 
meio ambiente é valorizada em cada detalhe.

Funcionamento: Caxias do Sul | Unidade Ana Rech

Autorização: Portaria nº 145, de 24 de fevereiro de 2014

Turno: Integral

Duração: 5 anos (10 semestres)

Créditos: 4.530 horas aulas

Modalidade: Presencial

2.2 Área de Educação

Coordenador: Professora Nureive Bissaco

E-mail: nureive.bissaco@famur.com.br

2.2.1 Graduação em Pedagogia

O profissional formado pela FAMUR evidenciará no mercado de trabalho a pluralidade de 
conhecimentos teóricos e práticos que fundamentam os processos de aprendizagem, bem 
como a apropriação e utilização de múltiplos recursos midiáticos/tecnológicos como apoio 
à dinamização da prática pedagógica. Destaque para a proximidade com a coordenação do 
curso, excelência pedagógica, educação humanizada, escuta qualificada e acolhimento. Na 
Faculdade Murialdo, o acadêmico de Pedagogia terá acesso a laboratórios de aprendizagem 
especializados como: Brinquedoteca, Fazenda Escola, Sala Multicultural (para o desenvolvi-
mento da consciência corporal, aprendizagem lógico-matemático), Biblioteca e laboratórios 
de informática, possibilitando estabelecer relações teórico-práticas no decorrer da trajetória 
acadêmica.
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Funcionamento: Caxias do Sul | Sede | Centro

Autorização: Portaria nº. 349, de 29 de maio 2014

Turno: Noite

Duração: 4 anos (8 semestres)

Créditos: 3.422 horas aulas

Modalidade: Presencial

2.3 Área de Negócios

Coordenador: Professor Me. Itacir Alves da Silva

E-mail: itacir.silva@famur.com.br

2.3.1 Graduação em Administração
O curso de Administração é um dos cursos mais procurados pelos estudantes de todo 

Brasil. Segundo o Fórum Econômico Mundial, realizado em fevereiro de 2020 em Davos, na 
Suíça, a Administração está entre as dez profissões do futuro. O campo profissional do ad-
ministrador é bastante abrangente, podendo atuar em diversas áreas e organizações, com 
ou sem fins lucrativos, privadas ou públicas, grandes ou pequenas, e operando em todos os 
setores da economia (industrial, comercial, serviços ou rural). O curso de Administração da 
Faculdade Murialdo destaca-se por proporcionar vivências práticas junto ao mundo corpo-
rativo, por meio de diversas de atividades, como eventos em conjunto com gestores com 
larga experiência profissional e de visitas técnicas a organizações regionais e nacionais. 

Funcionamento: Caxias do Sul | Sede | Centro 

Autorização: Portaria nº 429, de 21 de outubro de 2011

Reconhecimento: Portaria n° 1033, de 23 de dezembro de 2015

Turno: Noite

Duração: 4 anos (8 semestres)

Créditos: 3.000 horas aulas

Modalidade: Presencial

2.3.2  Graduação em Ciências Contábeis

O contador é responsável pela organização econômica e financeira de uma empre-
sa. Ele fiscaliza receitas, despesas e lucros da organização, bem como todas as infor-
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mações das organizações. Além disso, escreve relatórios essenciais para a tomada de 
decisão nas empresas. Quem busca esta graduação desenvolverá conhecimentos neces-
sários nas áreas tributárias, organizacionais e estratégias das empresas, a fim de se tor-
nar um líder dentro das corporações, figura a qual a contabilidade atual tem o principal 
papel. Na Faculdade Murialdo, o acadêmico de Ciências Contábeis vai desenvolver os co-
nhecimentos necessários junto a professores experientes e atuantes na área contábil.

Funcionamento: Caxias do Sul | Sede | Centro 

Autorização: Portaria nº 145, de 24 de fevereiro de 2014

Turno: Noite

Duração: 4 anos (8 semestres)

Créditos: 3124 horas aulas 

Modalidade: Presencial

2.3.3 Graduação em Recursos Humanos

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos visa capacitar o acadê-
mico a identificar, por meio de métodos, técnicas e práticas, a importância das pessoas no 
contexto de uma organização, tornando-o competente para atuar em diversos subsistemas 
que integram a área de Recursos Humanos das empresas. O Analista em Recursos Humanos 
pode atuar em organizações de pequeno, médio e grande porte, assim como em consulto-
rias e assessorias em Gestão de Recursos Humanos.  O tempo de graduação é de dois anos. 
O profissional formado pela Faculdade Murialdo terá como ênfase os processos de gestão 
de pessoas.

Funcionamento: Caxias do Sul | Sede | Centro 

Autorização: Portaria nº 171, de 13 de março de 2014

Reconhecimento: Portaria n° 1110, de 25 de outubro de 2017

Turno: Noite

Duração: 2 anos (4 semestres) 

Créditos: 1620 horas aulas 

Modalidade: Presencial
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3 INSCRIÇÕES
3.1. O período para a inscrição do Vestibular 2021/2 na FACULDADE MURIAL-

DO inicia-se no de 05 de abril de 2021 até 19 de agosto de 2021, pelo site  
www.famur.com.br. 

Informações: faleconosco@famur.com.br ou fone (54) 3537.0376.

3.2. Estão aptos a inscrever-se e a passar pelo Processo Seletivo os candidatos que tive-
rem concluído o Ensino Médio, ou equivalente, em Instituição reconhecida pelo MEC. Em 
caso de equivalência, a mesma deve ser declarada pelo órgão competente e comprovada 
no ato da matrícula. Também poderão realizar o processo  seletivo,  candidatos  que  não  
tenham  concluído  ensino  médio, devendo informar no ato da inscrição que serão “Treinei-
ros”. Neste caso, o candidato não concorre às vagas ao curso pretendido.

3.3.  A Faculdade Murialdo se reserva o direito de não realizar o Processo Seletivo para os 
Cursos que não apresentarem número de inscritos considerado viável para a oferta.

3.4. A taxa de inscrição para o Processo Seletivo é gratuita. 

3.5. A não entrega dos documentos para as modalidades de ingresso do ENEM e Aprovei-
tamento de Estudos do Ensino Médio com Redação, implicam na não efetivação da inscrição 
do candidato.

4 PROCESSO SELETIVO
4.1. O Processo Seletivo para ingresso na Faculdade Murialdo apresenta as seguintes mo-

dalidades:

a) ENEM

b) Redação

Art. 1º O candidato deverá optar pela modalidade no ato de sua inscrição e não

poderá alterá-la em nenhuma hipótese.

§ 1º Será eliminado o candidato que não realizar à Redação no tempo estipulado,

usar ou tentar empregar meios considerados fraudulentos na inscrição ou na realização

da mesma, como por exemplo plágio.

§ 2º Após o recebimento do link da redação on-line, o prazo de conclusão da mesma é 
de 24 horas.
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ENEM: Esta modalidade é aceita para o ingresso em todos os cursos.

§ 1º A forma de apresentação do resultado do ENEM poderá ser digital, por meio do 
e-mail atendimento2@famur.com.br com arquivo anexo e preferencialmente no formato 
PDF (Portable Data File) juntamente com a identificação do candidato no corpo do e-mail.

§ 2º Para calcular a nota do candidato no ENEM, divide-se por 100 o escore obtido em 
cada uma das quatro provas objetivas e redação e calcula-se a média aritmética simples das 
mesmas, resultando valores compreendidos entre 0 (zero) e 10 (dez).

§ 3º Serão admitidos apenas resultados do ENEM realizados pelos candidatos de até 4 
(quatro) anos anteriores ao do Edital. 

REDAÇÃO: Esta modalidade é aceita para o ingresso em todos os cursos.

§ 1º O candidato será submetido à Redação. Redações produzidas que não obedecerem 
ao gênero ou ao tema propostos ou ainda que tiverem inserções indevidas no texto recebe-
rão nota zero e eliminarão o candidato da disputa pela vaga.

§ 2º Será eliminado o candidato que usar ou tentar empregar meios considerados frau-
dulentos na inscrição ou na realização da mesma.

5. PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
O candidato considerado Pessoas com Deficiência deverá informar no ato da inscrição, 

as condições para realização de sua avaliação para que possam ser providenciadas as devi-
das adequações.

6. ELIMINAÇÃO
Será eliminado o candidato que não realizar à prova no tempo indicado, usar ou tentar 

empregar meios considerados fraudulentos na inscrição ou na realização do Processo Sele-
tivo, zerar em qualquer uma das modalidades das Provas.

7. RESULTADO
 7.1 A FAMUR divulgará por e-mail, em até três dias úteis após a realização da prova, o 

resultado e a orientação para a matrícula dos candidatos. 
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§ 1° Esta classificação não implica automaticamente a efetivação da matrícula, compe-
tindo ao candidato classificado cumprir com os demais critérios e prazos deste Edital, bem 
como comprovar as informações prestadas por ocasião da inscrição.

§ 2º As solicitações de troca de curso e/ou turno deverão ser realizadas em até cinco dias 
após o pagamento da matrícula. 

8. MATRÍCULAS
8.1. Para a efetivação da matrícula, o candidato deverá efetuar o pagamento do boleto 

referente à primeira parcela da semestralidade do curso e apresentar a documentação a 
seguir relacionada, dentro dos períodos estabelecidos pela FAMUR no site da FACULDADE: 

8.2. Os documentos a serem apresentados (cópia e original) no ato da matrícula são:

a) cédula de identidade – original e uma fotocópia legível, frente e verso na mesma fo-
lha;

b) fotocópia legível da Certidão de Nascimento ou Casamento;

c) CPF (original e uma fotocópia legível, frente e verso na mesma folha) ou documento 
que contenha o número do CPF (original e uma fotocópia legível, frente e verso na mesma 
folha);

d) comprovante de escolaridade do Ensino Médio – original e fotocópia legível autenti-
cada do histórico escolar do Ensino Médio, constando o certificado de conclusão do curso 
ou original e fotocópia legível autenticada do diploma de curso profissionalizante de En-
sino Médio, devidamente registrado na Secretaria da Educação. O candidato que cursou o 
Ensino Médio ou equivalente no exterior deve apresentar documento que comprove equi-
valência de curso emitido pelo órgão competente.

e) comprovante de endereço;

f) cópia Simples do Certificado de Alistamento Militar ou de Reservista;

g) 1 foto 3 X 4.

§ 1° Caso o candidato não possua o comprovante de escolaridade do Ensino Médio no 
ato da matrícula, poderá apresentar atestado de escolaridade com data da emissão do cer-
tificado de conclusão do ensino médio e poderá apresentá-lo em até 10 (dez) dias antes do 
início das aulas, data prevista no Calendário Acadêmico da FAMUR (www.famur.com.br).

§ 2° O candidato, ao efetivar a sua matrícula nos termos deste Capítulo, sujeitarse-á ao 
sistema de matrícula vigente (matrícula por crédito, seriado, etc.), à época do início do seu 
Curso.
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§ 3° As cópias de documentos fornecidos pelos candidatos para a FAMUR poderão ser 
posteriormente destruídas/inutilizadas.

Art. 1 Poderá ser cancelada a oferta de vagas para os cursos em que não houver estu-
dantes matriculados que representem um mínimo de 60% (sessenta por cento) do total 
das vagas ofertadas. Parágrafo único. No caso do cancelamento da oferta de vagas, o can-
didato do curso cancelado será informado pela FAMUR e poderá fazer opção por outro 
curso que tenha vagas remanescentes, ou cancelar a sua matrícula, se assim o desejar, no 
prazo que for indicado.

9. BOLSAS DE ESTUDO PARA CURSOS DE GRADUAÇÃO
A Faculdade Murialdo oferece o Programa de Bolsas de Estudos para os cur-

sos de Graduação, podendo ser Bolsas de Estudos: Integral (100%) e Parcial (50%). 
Os candidatos ao processo seletivo podem candidatar-se ao referido progra-
ma verificando o Edital próprio disponível no site da Faculdade Murialdo no ende-
reço: www.famur.com.br, obedecendo todos os requisitos constantes no mesmo. 

  

10. FINANCIAMENTOS   

10.1 Credies FAMUR

Esse crédito educacional é uma parceria entre a Fundacred e a Faculdade Murialdo e pos-
sibilita que o acadêmico pague 50% da mensalidade enquanto estuda e 50% depois de 
formado*. Ele não cobra juros remuneratórios e a taxa administrativa é a menor do Brasil 
(0,35% ao mês para graduação e 0,5% para pós lato).

*Após a conclusão do curso ou término do vínculo com a Faculdade Murialdo.

Qualquer estudante pode solicitar, inclusive os negativados, pois é analisada somente a 
renda do fiador. E sobre o fiador, ele pode ser qualquer pessoa, exceto cônjuge, desde que 
atenda aos requisitos do regulamento.

A solicitação do crédito é 100% online, basta acessar credies.org. Você pode fazer uma 
simulação antes para ver como ficarão os valores das suas mensalidades. 
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11. DISPOSIÇÕES FINAIS
São de inteira responsabilidade do candidato prejuízos decorren-

tes de erro de informações de seu endereço e contatos, e extravio de corres-
pondência.          

Caso tenha qualquer discordância quanto ao Resultado Final do Processo Seletivo, 
o candidato deverá protocolar diretamente na Central de Relacionamento da Faculda-
de Murialdo reclamação ou recurso, devidamente fundamentado, por escrito e assina-
do, no primeiro dia útil após a divulgação do resultado final. Depois desse prazo, não se-
rão aceitas quaisquer reclamações ou recursos.      


