Edital Nº 12/2017
A Presidente da Comissão do Processo Seletivo de Inverno 2017/2 da Faculdade
Palotina torna público o presente edital de abertura de vagas, para ingresso no segundo
semestre letivo de 2017, através do Processo Seletivo Complementar de Inverno de
outras Instituições e ENEM (2017/2), atendendo ao disposto na alínea “g” das
disposições gerais do Edital n. 07/2017, de 02 de maio de 2017.
1. Condições para inscrição: A condição legal para a inscrição é estar com o Ensino
Médio ou equivalente concluído e:
a) ter sido aprovado em processo seletivo realizado por outras instituições de ensino
superior para ingresso em curso superior em 2017, ou;
b) ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2015 e 2016.
2. Cursos oferecidos: Curso de Administração (Bacharelado), turno noturno; Curso de
Direito (Bacharelado), turno noturno.
3. Inscrições
3.1 As inscrições para o Processo Seletivo Complementar de Inverno – ENEM
(2017/2), deverão ser realizadas presencialmente, no dia 17 de julho de 2017, no Setor
de Registro e Controle Acadêmico (SERCA), na Faculdade Palotina - Campus
Patronato, Rua Pe. Alziro Roggia, nº 115, no horário das 14h às 17h e das 18h às 21h.
3.2 A taxa de inscrição é no valor de R$ 40,00 (quarenta reais).
3.3 Não haverá, em hipótese alguma, a devolução do valor referente à taxa de inscrição
paga, em caso de desistência por vontade do candidato.
3.4 É de inteira responsabilidade do candidato a realização do processo de inscrição
acima descrito, bem como, a apresentação dos documentos necessários para a seleção,
sob pena de, em desacordo, da desclassificação do candidato do processo seletivo.
3.5 No ato da inscrição o candidato deverá apresentar:
a) Boletim de desempenho no ENEM em formato de arquivo (pdf) dos anos de 2015 e
2016;
b) Comprovante do desempenho em processo seletivo realizado em outra IES.
c) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição.
d) Histórico Escolar do Ensino Médio ou de curso equivalente com Certificado de
Conclusão (original ou cópia autenticada);
e) Cópia do Título Eleitoral;
f) Documento que demonstre a regularidade da Situação Militar (candidato do sexo
masculino);
g) Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
h) Cópia da Carteira de Identidade, expedida pela Secretaria de Segurança Pública ou
outro documento com validade nacional que contenha o registro geral;

i) Cópia do CPF;
j) Para os cursos com habilitação profissionalizante, deve constar no histórico a
aprovação no estágio conforme legislação e, também, deve ser entregue o Diploma
de Conclusão legalmente registrado.
k) Comprovante de pagamento da taxa no valor de R$ 40,00.
4. Critérios para seleção
4.1 Os candidatos serão classificados por ordem decrescente da pontuação final.
4.2 Para classificação dos candidatos às vagas remanescentes deste Processo Seletivo a
FAPAS utilizará a melhor nota do:
a) Boletim de desempenho do candidato aprovado em processo seletivo de Instituição
de Ensino Superior (IES), reconhecida pelo MEC.
b) Boletim de Desempenho no ENEM 2015 e 2016;
4.3 O critério de desempate levará em consideração:
a) A maior nota na redação;
b) O candidato de maior idade, nesta ordem de prioridade.
4.4 O número de candidatos selecionados, para cada curso, dependerá do número de
vagas existentes não preenchidas no Processo Seletivo de Inverno 2017/2.
5. Divulgação do resultado
Será divulgado no dia 18.07.2017, através da internet, no endereço eletrônico
www.fapas.edu.br
6. Confirmação de matrícula
A confirmação da matrícula efetivar-se-á, presencialmente, no Setor de Registro e
Controle Acadêmico (SERCA), na Faculdade Palotina - Campus Patronato, Rua Pe.
Alziro Roggia, nº 115, Santa Maria (RS) no dia 19.07.2017, no horário das 14h às 17h e
das 18h às 21h.
7. Cronograma do processo seletivo
Data
Atividade
17 de julho de 2017
Inscrições
18 de julho de 2017
Divulgação do resultado: www.fapas.edu.br
19 de julho de 2017
Matrícula
02 de agosto de 2017
Início das aulas do 2º semestre de 2017

8. Disposições finais
8.1 Mais informações poderão ser obtidas na SERCA, através do telefone (55) 32204575 ou através do e-mail setoracademico@fapas.edu.br
8.2 Os casos omissos serão resolvidos, no que couber, pela Comissão do Processo
Seletivo de Inverno 2017/2 e, em instância superior, pela Direção da Faculdade
Palotina.

Santa Maria (RS), 10 de julho de 2017.
Comissão do Processo Seletivo
_________________________
Prof. Michele Martins Freitas
Presidente

