
 

  

 



 

  

Olá, futuras acadêmicas e acadêmicos! 
 

Estamos aqui para dar as boas-vindas e convidá-los(las) para fazer parte da 
FAFILTEC – Faculdade Filadélfia de Tecnologia, mais um empreendimento do 
Grupo Educacional Filadélfia. O trabalho diário é para que a missão educacional 
seja cumprida e compartilhada entre todos os nossos alunos e colaboradores.  

Preparamos uma infraestrutura adequada à prática e à pesquisa, oferecendo 
uma formação sólida e eficaz, através de um quadro docente qualificado e 
sempre comprometido com o aprimoramento da qualidade e da seriedade do 
ensino. 

Orgulhamo-nos de nossa trajetória de realizações, cientes da importância social 
e econômica dos nossos cursos profissionalizantes, graduação superior, de 
tecnologia e cursos de Extensão. 

 

Sejam todos muito bem-vindos 

 

Eliazer Lopes de Moura 
Fundador 
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Sede da Faculdade Filadélfia de Tecnologia - FAFILTEC  

 

A Sede da Faculdade Filadélfia de Tecnologia - FAFILTEC está em Itajaí ao norte 
do litoral da bela e Santa Catarina, tendo seu desenvolvimento pautado por uma 
dinâmica própria, na qual rio e mar, porto e cidade servem de acesso à 
comunicação e base de transporte, conferindo às empresas o apoio comercial 
necessário para a ampliação.  Dentre os diversos fatores que influenciam na 
dinâmica de uma cidade portuária, merecem destaque os avanços tecnológicos 
que permitiram o fenômeno da globalização, que carrega consigo a evolução do 
ensino, pesquisa e extensão de qualidade. 

Em Itajaí a FAFILTEC esta localizada na Rua Silva nº 600 - Centro, e está 
projetada e preparada para receber com conforto, acessibilidade e está 
adequada para aulas práticas e presenciais dos cursos de ensino superior e 
tecnologia.  

Além disso, estamos preparados para atender a demanda de conhecimento e 
aprendizado a todos os acadêmicos e acadêmicas contando com quadro 
docente altamente qualificado e com experiência em suas áreas de atuação, 
contribuindo assim com o ensino, a pesquisa e a extensão inseridas na realidade 
social e de mercado de trabalho.  

A Faculdade Filadélfia de Tecnologia - FAFILTEC está esperando você, nosso 
futuro acadêmico e acadêmica. Estamos espalhados pelo Brasil e lhes 
convidamos para, a partir de nosso site faculdade.fafiltec.com.br encontrar a 
sede ou o polo que esteja mais próximo de você.  

Estamos esperando por você e queremos fazer parte de sua trajetória 

Bem-vindo a Faculdade Filadélfia de Tecnologia – FAFILTEC. 

 

Osvaldo Arruda de Almeida 
Diretor da Faculdade Filadélfia de Tecnologia – FAFILTEC 
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1. PROCESSO SELETIVO FAFILTEC 2022 
 

O presente MANUAL DO CANDIDATO traz as informações sobre os cursos e 
normas de ingresso na FAFILTEC via Processo Seletivo FAFILTEC 2022/1. Leia 
este Manual com atenção antes de realizar sua inscrição no Processo Seletivo 
e em caso de dúvida entre em contato através de nossos Canais de 
Atendimento. 

O ingresso para o Curso de Bacharel em Optometria da FAFILTEC se dá por 
meio de seu Processo Seletivo próprio. Serão oferecidas 1200 vagas, 
distribuídas entre os seguintes polos conforme tabela abaixo: 

 
Curso de Bacharel em Optometria 

Polo Turma Titulação Nº de vagas 
Itajaí  001 Bacharel                                350 vagas 
Belém 001 Bacharel  50 vagas 
Belo Horizonte 001 Bacharel  50 vagas 
Brasília  001 Bacharel  50 vagas 
Cuiabá 001 Bacharel  50 vagas 
Curitiba 001 Bacharel  50 vagas 
Fortaleza 001 Bacharel  50 vagas 
Manaus 001 Bacharel  50 vagas 
Pato Branco 001 Bacharel  50 vagas 
Porto Alegre 001 Bacharel  50 vagas 
Porto Velho 001 Bacharel  50 vagas 
Ribeirão Preto 001 Bacharel  50 vagas 
Rio de Janeiro 001 Bacharel  50 vagas 
SP. Mooca 001 Bacharel  50 vagas 
SP. Campinas 001 Bacharel  50 vagas 
SP. Lapa 001 Bacharel  50 vagas 
SP. Santana 001 Bacharel  50 vagas 
Salvador 001 Bacharel  50 vagas 

 

2. CALENDÁRIO: DATAS, HORÁRIOS E ENDEREÇOS 
 
 
É responsabilidade exclusiva do candidato informar-se sobre o calendário, 
inscrições, realização prova, listas de convocados para matrícula, bem como sua 
matrícula virtual. 
 
INSCRIÇÕES: 

• Inscrições pelo site faculdade.fafiltec.com.br 
• Data: De 17/03/2022 a 23/03/2022 
• O Manual do Candidato, contendo todas as informações sobre o Processo 

Seletivo FAFILTEC 2022/1, poderá ser acessado no endereço eletrônico 
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HTTPS://FACULDADE.FAFILTEC.COM.BR/PROCESSO-SELETIVO-2022-1/ 
• Das 8:00h do dia 17/03/2022 às 20:00h do dia 23/03/2022 (horário de 

Brasília )  
• O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado em bancos ou pela 

internet até o dia 23/03/2022 (observar horário bancário de sua região)  
 
 
REALIZAÇÃO DA PROVA: 
 

• A prova constará de uma redação on-line com tempo para realização de 
01 hora, e temas que serão randomizados.  

• Data:  26 e 27 de março de 2022 
• Endereço eletrónico da prova: será disponibilizado via e-mail após 

confirmação da inscrição. 
 

  
 
DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: 
 

• Acesse a área do candidato em faculdade.fafiltec.com.br e confira se 
você foi aprovado e convocado para a matrícula. 

• Data: de acordo com os itens 5.1.2 e 5.1.3 do Edital 001/2022. 
• OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: O candidato que não realizar o 

preenchimento do requerimento de matrícula ou pagamento da mesma 
no prazo estabelecido no referido Edital, perderá o direito à vaga em 
benefício dos candidatos aprovados em segunda chamada. 
 
PERÍODO DE MATRÍCULA: 

 
• As matrículas estarão disponíveis (exclusivamente online), para os 

classificados no processo seletivo FAFILTEC 2022/1, desde as 08:00h do 
dia 01 de abril a 05 de abril de 2022 até o encerramento do expediente 
bancário de cada região do país para os candidatos aprovados em 
primeira chamada. Para os alunos convocados para a matrícula em 
segunda chamada o período para matrícula será das 13:00h do dia 06 de 
abril de 2022 até o encerramento do expediente bancário da respectiva 
região do Brasil, do dia 07 de abril de 2022. 

 

3. CARREIRAS E CURSOS – INFORMAÇÕES GERAIS  
 
3.1 BACHAREL EM OPTOMETRIA 
 
Segundo o Conselho Mundial de Optometria (WORLD COUNCIL OF 
OPTOMETRY, 2020), “a optometria é uma profissão da saúde, autônoma, 
independente e regulamentada (licenciada/registrada), e os optometristas são os 
profissionais da saúde primária do sistema ocular e visual que fornecem 
cuidados visuais e oculares abrangentes, que incluem refração e dispensação, 
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detecção e manejo dos distúrbios oculares e reabilitação das condições do 
sistema visual”.  

Estima-se que, mundialmente, 2,2 bilhões de pessoas têm algum tipo de 
deficiência visual, e pelo menos 1 bilhão tem uma deficiência visual que poderia 
ter sido evitada ou ainda não foi tratada (OMS, 2020). A saúde é tratada em três 
níveis: primário, secundário e terciário. A optometria atua no nível primário, razão 
pela qual, segundo a Organização Mundial da Saúde, a Optometria é 
considerada a primeira barreira contra a cegueira evitável no mundo. 

A Matriz Curricular do curso contempla disciplinas técnicas da profissão e 
também optativas que ajudarão na formação do profissional tendo como objetivo 
o egresso, com capacidade abrangente de análise, interpretação e correlação, 
ou seja, de um especialista com visão sistêmica para identificar a evolução e as 
necessidades da área da saúde, utilizando-se da legislação de forma adequada, 
dos sistemas de informação com ética, atendimento humanitário em prol da 
saúde da população.  

Os conteúdos curriculares visam a articulação, cuja sequência semestral permite 
a apreciação dos seus programas a partir do critério interativo. O propósito do 
currículo é privilegiar essa coerência, além da consideração tácita de manter-se 
o caráter evolutivo do aprendizado ao longo do curso.  

O dimensionamento da carga horária e o sequenciamento das disciplinas foram 
pensados de forma a atender os objetivos do curso. As ementas reafirmam o 
propósito de desenvolver no estudante a capacidades para operacionalizar as 
transformações que se observam no ambiente profissional, priorizando os 
desafios da competitividade e o desenvolvimento de competência e habilidades 
necessárias para a profissão, em consonância com a inovação tecnológica e 
aceleramento do impacto que as mídias proporcionam na atualidade econômica.  

A Faculdade Filadélfia de Tecnologia – FAFILTEC, partindo do compromisso que 
a instituição estabelece com a comunidade acadêmica e com os profissionais da 
área da saúde, uma indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão, além 
da formação inicial e continuada. O Curso de Bacharel em Optometria foi 
pensado e desenvolvido a partir de uma proposta na formação pautada no 
aprendizado teórico-prático de um profissional comprometido com a sociedade 
e com a saúde.  

O bacharelado apresenta pilares de diferenciação da formação, que são 
alcançados através das competências e habilidades propostas para o mesmo: 
multidisciplinariedade, empregabilidade, metodologias ativas e tecnologias 
inovadoras voltadas para a saúde visual. A diretriz da área que abarca as 
metodologias ativas e tecnológicas inovadoras utilizadas possibilita uma 
formação profissional completa. 
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NOME DO CURSO: Curso de Bacharelado em Optometria  

GRAU CONFERIDO: Bacharel em Optometria. 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO: O curso contempla a formação de um 
profissional apto a desenvolver, de forma plena e inovadora, atividades na área 
de Saúde. Sua carga horária é de 3.840 (hora relógio), sendo a carga horária 
aula de 60 minutos.  

INTEGRALIZAÇÃO: 48 (quarenta e oito) meses (8 semestres) – Tempo mínimo, 
e 96 (noventa e seis) meses - (16 semestres) - Tempo máximo 

MODALIDADE: Modalidade a distância ofertado de maneira híbrida – EAD e 
Prática Presencial conforme matriz Curricular, aulas síncronas, assíncronas, 
presenciais e a distância (AVA). 
 
MATRIZ CURRICULAR: Disponível na homepage do curso. Clique aqui.  

 

4. CANAIS DE ATENDIMENTO 
 
Disponibilizamos diversos tipos de Canais de Atendimento para esclarecimento 
de dúvidas, contato e sugestões.  
 
São eles: 
 
F Atendimento virtual através na Secretaria Acadêmica: órgão que 
operacionaliza todas as atividades ligadas à vida acadêmica do aluno, desde seu 
ingresso em um dos cursos da Faculdade Filadélfia de Tecnologia (FAFILTEC) 
até sua conclusão/colação de grau e expedição do Diploma. 
 
Serviço de atendimento ao aluno no endereço: 
https://faculdade.fafiltec.com.br/contatos/. 
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F Central de atendimento: (47) 3249-6100  
 
F Horário de atendimento: Segunda a Sexta: 08:00h às 18:00h. 
 
F Whatsapp: (47) 9 9919-0044  
 
F Email: contato@fafiltec.com.br  
 
F Atendimento presencial: Faculdade Filadélfia de Tecnologia (Fafiltec) Rua 
Silva, 600, Centro - Itajaí/SC - CEP: 88301-310 
 
F Ouvidoria: no endereço: https://faculdade.fafiltec.com.br/ouvidoria-fafiltec/  
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