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Como se Inscrever
Para realizar o Vestibular permanente do Polo da FACNOPAR em Angola, entre em

contato pelo nosso telefone "921 30 24 60", em Lubango ou "921 487 166" em Luanda,

informando seu Nome, Contacto e o Curso Escolhido e aguarde o recebimento da carta

de confirmação em seu email.

Documentação Necessária para a Matrícula:

Em Angola o processo Vestibular Seletivo se dará através de uma prova online realizada

em um ambiente virtual de aprendizagem. O acesso ao ambiente virtual de

aprendizagem Será liberado por nossos colaboradores que após lhe colocar no sistema

irão lhe enviar uma carta lhe confirmando seu login e senha e endereço de acesso para.

a realização de sua prova on-line. Após aprovado será necessário entregar em nosso

polo em Lubango a documentação necessária para a matrícula.

HTTP://ANGOLA.FACNOPAR.COM

Sobre o Vestibular:

Apresentação do seu BI (original e duas cópias)

Apresentação do Certificado de Habilitações do Ensino Médio (Original e duas

Cópias)

Apresentação de declaração de Residência

Assinar presencialmente nosso contrato educacional que deve ser entregue em

nosso polo com assinatura reconhecida no notário

OBS: Apenas as cópias ficarão retidas no polo porém a apresentação dos originais é de
extrema importância para comprovar a veracidade das cópias.



Como irá acontecer

A prova é realizada on-line em nosso Ambiente Virtual de

Aprendizagem e uma vez tendo começado você terá duas

horas para terminar o teste. Após o termino e o envio o

próprio sistema corrige a prova e lhe dá a nota. sendo que

para aprovação é preciso ter 50% de aproveitamento.

No Brasil o valor da nota é diferente de Angola sendo que a

prova tem um valor final de 10 valores. Sendo assim para

estar apto ao estudar na FACNOPAR o candidato(a) deve ter

um valor igual ou superior a 5.

Caso você não tenha atingido o valor necessário poderá

realizar uma nova tentativa 20 minutos depois de encerrar

a tentativa anterior.

Características da Prova

Política, 

Ciências, 

História, 

Matemática, 

Física, 

Português

A Prova possui 10 questões de nível do ensino secundário

de Angola e esta preparada dentro do contexto Angolano. 

 As questões abordarão as seguintes áreas do saber:

Caso ainda tenha alguma dúvida ou queira ajuda para

acessar os ambiente virtual de aprendizagem basta entrar

em contacto pelos nossos telefones e iremos lhe ajudar.

HTTP://ANGOLA.FACNOPAR.COM
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Contacto
Centro Comercial Xyami - Lubango sala 36

angola@facnopar.com

+244 921 30 24 60 - Lubango

+244 921 487 166 - Luanda

E-mail

WhatsApp


