Processo Seletivo

Entrevista de Ingresso
Nome:

E-mail:
Celular para contato:
Ocupação atual:
Empresa:
Área de atuação:

Indústria

Comércio

Nome do entrevistador:
Parecer:

Data da Entrevista:

Assinatura Entrevistador:

Serviços

Os cursos de graduação oferecidos pela Faculdade Pentágono – FAPEN exigirá de você
“cinco” requisitos básicos: a)- disciplina, b)- renuncia, c)- rigor, d)- sentido de dever, e)responsabilidade. Você como estudante deverá perceber significado deste esforço e
reconhecer que a graduação na FAPEN lhe trará benefícios pessoais e profissionais no
médio e longo prazo.

1- Como você tomou conhecimento do curso oferecido na FAPEN - Faculdade
Pentágono?

2- Relate abaixo seu histórico de experiência profissional:

3- Descreva sua motivação para a realização do curso de graduação na FAPEN:

4- As empresas, de uma forma geral, têm valorizado algumas competências (soft
skills), ou seja, o “conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes
correlacionados que, em ação, agregam valor ao indivíduo e à organização.”
Analise as competências abaixo e, utilizando a escala de “1 a 5”, sendo “1” em que sua percepção revela
quase não possuir esta capacidade e “5” em que sua percepção revela ser plenamente capaz, aponte o
estágio atual de seu desenvolvimento.
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Sou razoavelmente
capaz

Sou capaz

Sou plenamente
capaz

Competências (soft skills):
Planejamento e Gestão do Tempo:
Como você classifica sua capacidade de estabelecer e seguir um plano que visa
organizar e priorizar os determinantes para a boa execução de uma tarefa.

Capacidade de trabalhar em equipe:
Como você avalia sua capacidade de atuar em grupo, de forma ética, colaborativa,
respeitando as diferenças individuais.

Educação Contínua e Domínio de Tecnologia:
Você considera ser uma pessoa permanentemente ativa, que busca o domínio do
saber e do conhecimento requeridos á função e ao papel que desempenha.

Visão Globalizada:
Qual sua capacidade de compreender o todo da empresa, a partir da identificação
das partes de uma situação ou contexto.

Poder de Decisão:
Em seu entendimento, qual sua capacidade de identificar e escolher entre
diferentes alternativas.

Responsabilidade Ética:
Como você classifica a adequação de sua atitude em qualquer ambiente,
priorizando o julgamento moral; isto é, seu comportamento moral assertivo.

Capacidade de Análise e Sintese:
Em que estágio você se encontra com relação a sua capacidade de compor,
perceber e compreender as várias partes da composição de um novo todo.

Relacionamento Interpessoal:
Qual o seu grau de entendimento com relação a entender e responder
adequadamente ao comportamento do outro.

Adaptabilidade:
Qual sua capacidade de adaptação às mudanças, nas diferentes situações e
realidades que estão presentes no dia a dia.

Autogerenciamento:
Como você classifica sua capacidade de agir e de autogerenciar sua própria
atividade.

Escala

5- Nos deixe conhecer um pouco mais sobre você:
a. Que área profissional você mais se identifica?

b. Há quanto tempo você concluiu o ensino médio ou equivalente?

c. Você já chegou a frequentar algum curso de graduação? Em caso afirmativo,
conte-nos em qual instituição, qual foi a área e qual o ano:

d. Você já chegou a frequentar algum curso de atualização profissional e/ou
complementação? Em caso afirmativo, conte-nos sobre isto:

6- Quantas horas por semana você pretende se dedicar ao curso escolhido?
Horas de dedicação
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TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE

Nome:
RG:

CPF:

Tel. Celular:

Tel. Fixo:

e-mail:

Em função do meu interesse no curso de Graduação desenvolvido pela Faculdade
Pentágono - FAPEN, assumo formalmente o compromisso e a responsabilidade de:
I.

Observar e respeitar as Normas Regimentais da FAPEN, contribuindo para o
sucesso do curso;

II.

Desenvolver com dedicação as atividades propostas pelos docentes do curso;

III.

Cumprir todos os horários, módulos, avaliações e trabalhos estabelecidos no
calendário com responsabilidade e assiduidade;

IV.

Discutir com o orientador a ser designado as etapas do Projeto Articulador e de
Inovação;

V.

Apresentar desempenho acadêmico satisfatório, de acordo com critérios
estabelecidos pela FAPEN.

Por fim, tenho plena consciência de que para a conclusão da graduação precisarei ter,
entre outras coisas, autodisciplina, renuncia, rigor no cumprimento das atividades,
sentido de dever e responsabilidade com o programa. Considero ainda que os
conhecimentos adquiridos, as competências desenvolvidas e as relações interpessoais
durante o curso de graduação serão de grande valia para mim, para meu empregador
atual e/ou futuro, para o desenvolvimento regional e para o país.
Neste sentido, firmo o presente Termo.

Data:

Assinatura:

