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EDITAL NO 20-2021

PROCESSO SELETIVO - VESTIBULAR 2O2Zí

A Comissão de Processo Seletivo, nomeada pela Portaria N005/2021, no uso de suas atribuiçÕes legais,

de acordo com o quê estabelece o presente edital, torna pública a abertura de inscrições e as normas que

regem o Processo Seletivo - Vestibular 202211 para os cursos de Administração, Agronomia, Ciências

Contábeis, CST em Gastronomia, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia

Mecânica, Engenharia Elétrica, Engenharia Química, Medicina Veterinária e Pedagogia, com base na

legislação vigente, para o primeiro período letivo de 2022.

1. PROCESSO DE |NSCRIçÃO

1.1 O processo de inscrição compreende o preenchimento da Ficha de lnscrição, disponível no endereço

eletrônico www.seiaÍasa.com.br

1.2 O(a) candidato(a), ou o seu representante, ao eÍetivar a lnscrição, declara-se ciente e de acordo com as

normas da FASA e aceita as decisÕes que possam ser tomadas pela Comissão de Processo Seletivo,

devidamente nomeada, nos casos omissos e nas situa@es não previstas neste Edital.

1.3 Taxa de lnscriçâo: A taxa de inscrição no processo seletivo - vestibular 202211 é gratuila.

1 .4 A inscrição podeÉ ser realizada no período de 01 11012021 até 2510212022.

1 .5 No ato da inscrição, o(a) candidato(a) indicará a forma de ingresso que deseia, consoante item 3 do presente

Edital.
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2. DAS VAGAS

2.'l Curso oferecido no processo seletivo:

* 0 valor leva em consideraÇão a quantidade total dos créditos ofertados no primeiro semestre.
** Valor com bolsa de 50% para ingressantes na modalidade vestibular.

IIII
Administração 40 Noturno 08 semestres R$ 59,40 R$1.188,00 R$594,00

250

Alternância

Ciências

Gontábeis
40 Noturno 08 semestres

R$ 59,40 R$1.188,00 R$594,00

Engenharia

Ambiental e

Sanitária

ô0 Nofumo 10 semestres R$78,59 R$í.571,81 R$785,91

RS785,91

Engenharia

Mecânica
25 Notumo 10 semestres

R$78,59 R$1.571,81 R$785,91

Engenharia

Elétrica
25 Noturno Í0 semestres

R$78,59 R$1.571,81 R$785,91

Notumo

Allemância

Pedagogia 60 Noturno 08 semestres R$44,88 R$897,70 R$448,85

Valor do

Crfilito

Agronomia

Notumo

10 semestres R$65,49 R$ 1.571,79 R$785,8Srnregft

GST em

Gastronomia
25 Notumo 04 semestres R$106,68 R$2.133,57 R$í.066,79

Engenharia Civil 60 Noturno 10 semêstres R$78,59 R$í.571,81

Engenharia

Química
25 Notumo 10 semestres

R$78,59 R$1.571,81 R$785,91

Itledicina

Vetednária
250 10 semestres R$88,89 R$2.í33,57 R$í.066,79lntegral



ffiFASA
FACULDADE saHlo Àteeto - rasa

Fãculdede Educacionel Santo Ângelo Eireli
CNPJ: 31.434.485/0001-55

Rua do Seminário, 188, Bairro Vera Cruz,
Santo ÀngelolRS - CEP 98807-296

www.seiafasa.com.br
C'.do^: riü ir o uaa ,1 :r, J ir :lou n' 8!?. .e .5 éo Àq.slo ôê :C 8

2.2 As vagas oferecidas serão preenchidas de acordo com a ordem de classiÍicaçáo do(a) candidato(a).

2.3 A FASA reserva-se no direito de não oferecer os cursos cujo número de candidatos(a) inscritos(a) nâo

atinja o percentual mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) do número de vagas ofertadas, Neste caso, o(a)

candidato(a) será comunicado(a) e terá a liberdade de optar por outro curso,

3. DAS FORMAS DE INGRESSO

3,1 O processo seletivo contempia as seguintes Íormas de ingresso:

3.1.1 VESTIBULAR PRESENCIAL NA FASA: processo seletivo, por meio do qual o(a) candidaio(a) se

submete à avaliação de conhecimento, por meio da realizaçâo de prova que consistirá na resolução de

problemas/desafios, nos laboratórios da FASA.

3.1.2 VESTIBULAR PRESENCIAL NAS ESCOLAS: processo seletivo, realizado no local mais próximo ao

endereço do aluno, onde o candidato se submeterá a avaliação de conhecimentos por meio da realizaçâo da

prova que consistirá na resolução de problemas/desaÍios,

3.1.3 VESTIBULAR AMERICANO: procêsso seletivo, por meio do qual o(a) candidato(a) enviará uma carta,

na qual irá apresentar sua história e seus sonhos e a encaminhará por e-mail. O(a) candidato que optar por

esse modelo de vestibular vai receber as orienta@es necessárias para o envio da carta.

3.í,4 VESTIBULAR lN COMPANY: processo seletivo, por meio do qual o(a) candidato(a) será submetido à

avaliação de conhecimento, por meio da resoluçáo de problemas, em seu local de trabalho,

4. DO PROCESSO SELETIVO

4.1 DA APLTCAçÃO Ol pnOVl PARA O VESTTBULAR

4,1 ,1 0 processo seletivo para o VESTIBULAR PRESENCIAL NA FASA será realizado de forma presencial,

nos seguintes dias e horários:

4.1.1.1 Dias 23 e 30 de outubro, das Í4 horas às 19 horas;

4.'1.1.2 Dias 06, 13. 20.27 de novembro, das 14 horas às 19 horas;

4.1 ,1 .3 Dias 04. 1 1 . 18 de dezembro, das 14 horas às '19 horas;

4.1.1.4 Dia 08, í5. 22, 29 de ianeiro, das l4 horas às 19 horas;

4.1.1,5 Dia 05, 12, 19. 26 de fevereiro. das 14 horas às 19 horas;

4.1.2Para a aplicação da prova, serão seguidos todos os protocolos recomendados pelos órgãos de saúde,

4.1.3 Os(as) candidatos(as) que necessitarem de Banca Especial deverão solicitá-la, conforme as orientações

a seguir:

4.'l .3.1 A constituição da Banca Especial obedece ao disposto na Constituição Federal/88, arts. 205, 206 e 208,

que assegura o direito de todos à educação (art. 205), tendo como princípio do ensino a igualdade de condições
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paÍa o acesso e a permanência na escola (art. 206, l) e garantindo acesso aos níveis mais elevados do ensino,

da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um (art, 208, V). O Decreto n0 6,949/09, que

ratifica, como Emenda Constitucional, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU,

2006), assegura o acesso a um sistema educacional inclusivo em todos os níveis. Atendendo aos referidos

dispositivos legais, serão concedidas condiçÕes especiais aos(as) candidatos(as) que:

a) Apresentarem necessidades especiais em conformidade ao Decreto n.0 4.298/1999, considerando as

alterações dadas pela Redação pelo Decreto n0 5,296, de 2004, mediante apresentação do atestado médico,

conforme as disposiçoes contidas neste Edital.

b) Obedecidas rigorosamente às normas do VESTIBULAR FASA 202211, as pessoas com deficiência e

necessidades especiais serão atendidas conforme a especiÍicidade de cada caso.

4.1 .4 Os(as) interessados(as) em usufruir de condiçÕes especiais para realização da prova deverão requerê-

las à Comissão de Processo Seletivo, justiÍicando a necessidade especiÍica, anexando laudo médico, em até

15 (quinze) dias que antecedem a prova digital,

4.1 .4.1 O envio da solicitação deverá ser por meio de correspondência SEDEX, valendo, para todos os efeitos,

a data da respectiva postagem, aos cuidados da Comissão de Processo Seletivo no endereço: Rua do

Seminário, s/n, bairro Vera Cruz, CEP 98807-296, Santo Ângelo/RS, ou mediante protocolo na dlvisão de

protocolo, no mesmo endereç0.

4.1.5 Sob nenhuma hipótese será concedido atendimento especial a candidatos(as) com deficiência e

necessidades especiais que não formalizarem a solicitaçã0, nos termos previstos, neste Edital.

4.1.6 Aos que solicitarem o atendimento diferenciado, após análise dos documentos enviados, a Comissão de

Processo Seletivo divulgará, por meio do endereço da FASA, resposta até 05 (cinco) dias antes da realização

do Vestibular.

4.1.7 O(a)candidato(a)com deficiência participará do Vestibular em igualdade de condições com os(as) demais

candidatos(as) no que diz respeito à possibilidade de inscriçá0, ao conteúdo das provas, aos critérios de

aprovaÇão e aos dias e horários da aplicaçáo da prova,

4.1.8 A Comissão de Processo Seletivo poderá, a qualquer momento, durante o transcorrer do processo

seletivo, tomar medidas para assêgurar a lisura deste certame.

4.1.9 Quanto à Classificação, a pontuação será o resultado da avaliaçáo, ocupando as vagas as notas de Íorma

decrescente até a última vaga disponÍvel.

4.1.10 O preenchimento das vagas oÍerecidas obedecerá à ordem de classificaçáo dos(as) candidatos(as).

4,'1,11 Havendo candidatos(as) ocupando idêntica classiÍicação, o desempate é feito levando-se em conta a

idade do(a) candidato(a). A preferência será dada ao(a) candidato(a) de idade mais elevada,

4.2 DO VESTIBULAR AMERICANO

4.2.1 O processo seletivo será realizado de forma remota a partir do dia 29 de setembro de 2021 .
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4.2.2 Os(as) interessados(as) em realizar esta modalidade de vestibular deverão se inscrever até o dia 25 de

fevereiro de 2021.

4.2.3 Após a inscriçã0, os(as) candidatos(as) desta modalidade deverâo elaborar e enviar um portfólio com os
seguintes documentos:

a) Redação de uma página, maniÍestando os motivos para a escolha da instituição de ensino e curso de
graduação;

b) Carta de recomendação, assinada por professor do ensino médio;

c) Histórico Escolar do ensino médio ou atestado de conclusão de curso;

d) Relação de atividades extracurriculares realizadas ao longo da vida estudantil, com cópia dos respectivos

certificados ou documentos comprobatórios.

4.2,3.1Paraa participação no processo seletivo, por esta modalidade, é obrigatória a enhega dos documentos

constantes na alínea "a" e "c" do item 4.2.3, quals sejam, a redação e o histórico escolar ou atestado de

conclusão de curso. Os demais documentos, embora não obrigatórios, serão considerados diferenciadores no

processo de avaliação dos documentos enviados.

4.2,3.2 A redação deverá ser redigida em editor de texto, fonte Times New Roman, tamanho '12, com

espaÇamento entre linhas simples.

4.2.4 No ato da inscrição, os(as) candidatos(as) deverão encaminhar e-mail, contendo no corpo da mensagem

as seguintes informaçoes nesta ordem: Nome Completo, CPF, Curso e modalidade ao qual pretendem

concorrer, como no exemplo abaixo: Nome completo: João da Silva. CPF: 123.456.789-90 Curso:

Administração e Modalidade: Presencial/Alternância (Diumo-Notumo).

4.2.5 Os documentos devem ser devidamente identificados e constar em anexo, em um único arquivo

compactado, identificado com o nome do(a) candidato(a), obrigatoriamente.

4.2.6 Q pram de envio do portfólio será de no máximo uma semana após a inscrição no vestibular pelo e-mail

meusonho@seiafasa.com.br

4.2.7 0s portfólios enviados para outros endereços de e-mail, que não o disposto nêste êdital, serão

desconsiderados e as inscriçôes indeferidas.

4.2.8Éae inteira responsabilidade do(a) candidato(a) a organização e envio dos documentos solicitados.

4.2.9 A Comissão de Processo Seletivo poderá, a qualquer momento, durante o hanscorrer do processo

seletivo, tomar medidas para assegurar a lisura deste certame.

4.2.10 Quanto à Classificaçã0, a pontuaÇão nesta modalidade de ingresso é o resultado da avaliação, ocupando

as vagas as notas de forma decrescente até a última vaga disponível.

4.2.'11 O preenchimento das vagas oferecidas obedecerá à ordem de classificação dos(a) candidatos(as).

4.2.12 áavendo candidatos(a) ocupando idêntica classificação, o desempate é feito levando-se em conta a

idade do(a) candidato(a). A preferência será dada ao(a) candidato(a) de idade mais elevada.
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4.3 DO VESTIBULAR PRESENCIAL NAS ESCOLAS:

4.3.1 O processo seletivo, realizado no local mais próximo ao endereço do aluno, onde o candidato se

submeterá a avaliação de conhecimentos por meio da realização da prova que consistirá na resoluçâo de
problemas/desafios.

4.3.2 O aluno deverá informar no ato da inscrição no endereço eletrônico www.seiafasa.com.br que realizará a
prova na escola agendando o dia e horário para a realização da prova.

4.3.6 Os(as) candidatos(as) que necessitarem de Banca Especial deverão solicitála conforme as orientações

a seguir:

4.3.6.1 A constituição da Banca especial obedece ao disposio na Constituição Federal/88, arts. 205, 206 e 208

que assegura o direito de todos à educaçâo (art. 205), tendo como princípio do ensino a igualdade de condiçoes
para o acesso e a permanência na escola (an. 20ô, 1)e garantindo acesso aos níveis mais elevados do ensino,

da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um (art. 208, V). 0 Decreto n0 ô.949/09 que

RatiÍica, como Emenda Constitucional, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU,

2006), que assegura o acesso a um sistema educacional inclusivo em todos os níveis. Atendendo aos reÍeridos

dispositivos legais serâo concedidas condiçoes especiais aos(as) candidatos(as) que: a) Apresentarem

necessidades especiais em conformidade ao Decreto n.9 4.298/1999, considerando as alterações dadas pela

Redação pelo Decreto n0 5.296, de 2004, mediante apresentação do atestado médico, conforme as disposiçôes

contidas neste Edital. b) Obedecidas rigorosamente às normas do VESTIBULAR FASA 202211, as pessoas

com deficiência e necessidades especiais serão atendidas conforme a especificidade de cada caso.

4.3.7 Os(as) interessados(as) em usufruir de condições especiais para a realização da prova deverão requerê-

las à Comissão de Processo Seletivo, justificando a necessidade específlca, anexando laudo médico, em até
'15 (quinze) dias que antecedem a prova digital.

4.3.7.1 O envio da solicitaçáo deverá ser por meio de correspondência SEDEX, valendo, para todos os efeitos,

a data da respectiva postagem, aos cuidados da Comissão de Processo Seletivo no endereço: Rua do

Seminário, s/n, bairro Vera Cruz, CEP 98807-296, Santo Àngelo/RS, ou mediante protocolo na divisão de

protocolo, no mesmo endereço.

4.3.8 Sob nenhuma hipótese será concedido atendimento especial a candidatos(as) com deficiência e

necessidades especiais que não Íormalizarem a solicitaçã0, nos termos previstos neste Edital.

4.3.9 Aos(as) que solicitarem o atendimento diferenciado, após análise dos documentos enviados, a Comissão

de Processo Seletivo divulgará, por meio do endereço da FASA, resposta até 05 (cinco) dias antes da realização

do Vestibular.

4.3.10 O(a) candidato(a) com deÍiciência participará do Vestibular em igualdade de condiçoes com os(as)

demais candidatos(as) no que diz respeito à possibilidade de inscriçã0, ao conteúdo das provas, aos critérios

de aprovação e aos dias e horários da aplicação da prova.
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4.3.11 A Comissão de Processo Seletivo poderá, a qualquer momento, durante o transcorrer do processo

seletivo, tomar medidas para assegurar a lisura deste certame.

4,3,12 Quanto à Classificaçã0, a pontuação nesta modalidade de ingresso é o resultado da avaliaçã0, ocupando

as vagas as notas de Íorma decrescente até a última vaga disponivel.

4.3.13 O preenchimento das vagas oferecidas obedecerá à ordem de classificação dos(as) candidatos(as).

4.3.14 Havendo candidatos(as) ocupando idêntica classificaçã0, o desempate é feito levando-se em conta a

idade do(a) candidato(a). A preferência será dada ao(a) candidato(a) de idade mais elevada.

4.3 DO VESTIBULAR IN COMPANY

4.4.1 0 processo seletivo será realizado de forma presencial nas empresas interessadas a partir do dia 25 de

outubro de 2021.

4.4.2 As empresas interessadas nesta modalidade deverão entrar em contato com a FASA até o dia 25 de

novembro de 2021, pelo e-mail: incompany@seiafasa.com.br maniÍestando o interesse na realização do

vestibular em sua sede.

4.4,3 Após o recebimento do e-mail, a FASA entrará em contato com a empresa para agendar a aplicação da

prova, que será baseada na resolução de problemas.

4.4.4 As inscrigoes dos(as) candidatos(a) deverão ser realizadas no site da FASA, com no minimo um dia de

antecedência da data da prova.

4.4.5 A empresa deverá reservar, no mínimo duas horas e um espaço específico para a aplicação das provas,

considerando as recomendaçÕes da OMS.

4.4.6 Os(as) candidatos(as) que necessitarem de Banca Especial deverão solicitála conforme as orientações

a seguir:

4.4.6.1 A constituição da Banca especial obedece ao disposto na Constituição Federal/88, arts. 205, 206 e 208

que assegura o direito de todos à educação (art. 205), tendo como principio do ensino a igualdade de mndiçôes

para o acesso e a permanência na escola (an. 206, 1)e garantindo acesso aos níveis mais elevados do ensino,

da pesquisa e da criaçáo artística, segundo a capacidade de cada um (art. 208, V). 0 Decreto no 6.949/09 que

Ratifica, como Emenda Constitucional, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com DeÍiciência (ONU,

2006), que assegura o acesso a um sistema educacional inclusivo em todos os niveis. Atendendo aos referidos

dispositivos legais serão concedidas condições especiais aos(as) candidatos(as) que: a) Apresentarem

necessidades especiais em conformidade ao Decreto n,9 4.298/1999, considerando as alteraçóes dadas pela

Redaçâo pelo Decreto no 5,296, de 2004, mediante apresentação do atestado médico, conforme as disposições

contidas neste Edital. b) Obedecidas rigorosamente às normas do VESTIBULAR FASA 202211, as pessoas

com deficiência e necessidades especiais seráo atendidas conforme a especificidade de cada caso.
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4.4.7 Os(as) interessados(as) em usufruir de condições especiais para a realizaçâo da prova deverão requerê-

las à Comissão de Processo Seletivo, justificando a necessidade específica, anexando laudo médico, em até

15 (quinze) dias que antecedem a prova digital.

4,4,7.1 0 envio da solicitação deverá ser por meio de correspondência SEDEX, valendo, para todos os efeitos,

a data da respectiva postagem, aos cuidados da Comrssão de Processo Seletivo no endereço: Rua do

Seminário, s/n, bairro Vera Cruz, CEP 98807-296, Santo Ângelo/RS, ou mediante protocolo na divisão de

protocolo, no mesmo endereç0.

4.4.8 Sob nenhuma hipótese será concedido atendimento especial a candidatos(as) com deficiência e

necessidades especiais que não formalizarem a solicitaÇão, nos termos previstos neste Edital.

4,4.9 Aos(as) que solicitarem o atendimento diferenciado, após análise dos documentos enviados, a Comissão

de Processo Seletivo divulgará, por meio do endereço da FASA, resposta até 05 (cinco)dias antes da realizaÇão

do Vestibular.

4.4.10 0(a) candidato(a) com deficiência participará do Vestibular em igualdade de condições com os(as)

demais candidatos(as) no que diz respeito à possibilidade de inscriçã0, ao conteúdo das provas, aos critérios

de aprovação e aos dias e horários da aplicação da prova.

4.4.11 A Comissão de Processo Seletivo poderá, a qualquer momento, durante o transcorrer do processo

seletivo, tomar medidas para assegurar a lisura deste certame.

4.4.12 Quanto à Classificaçã0, a pontuação nesta modalidade de ingresso é o resultado da avaliação, ocupando

as vagas as notas de forma decrescente até a última vaga disponível,

4.4.13 O preenchimento das vagas oferecidas obedecerá à ordem de classiÍicaçáo dos(as) candidatos(as).

4,4,14 Havendo candidatos(as) ocupando idêntica classificaçáo, o desempate é feito levando-se em conta a

idade do(a) candidato(a). A preferência será dada ao(a) candidato(a) de idade mais elevada,

5. DADTVULGAçÃo DO RESULTADO

5.1 Na modalidade VESTIBULAR PRESENCIAL NA FASA o resultado é divulgado imediatamente após a

aplicação da prova.

5.2 Na modalidade VESTIBULAR PRESENCIAL NAS ESCOLAS o resultado é divulgado imediatamente

após a aplicaçáo da prova.

5.3 Na modalidade VERTIBULAR AMERICANO o resultado é divulgado em até 24 horas após a aplicaçáo da

prova.

5.4 Na modalidade VESTIBULAR lN COMPANY AMERICANO o resultado é divulgado em até 24 horas após

a aplicação da prova.
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6. DA MATRícuLA

6.1 A matrícula dos(as) candidatos(as) classificados será realizada de 01 11112021 a0110312022.

6.2 As vagas não preenchidas poderão ser ocupadas, sucessivamente, por:

a) Candidatos(as) excedentes no VESTIBULAR FASA2022.1do curso, obedecida à ordem de classificação.

b) Candidatos(as) excedentes em outros cursos, obedecida à ordem de classifica@0, com preferência para

o(a) de idade mais elevada, em caso de empate.

6.3 Dos documentos necessários para a realização da mahícula:

- Fotocópia da Carteira de ldentidade;

- Fotocópia do CPF;

- Fotocópia do Título de Eleitor - para maiores de 18 anos;

- Fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;

- Fotocópia do CertiÍicado de Reservista ou prova de estar em dia com a obrigação militar para

candidato do sexo masculino;

- Fotocópia do CertiÍicado de conclusão do ensino médio ou equivalente;

- Fotocópia do Histórico Escolar de Ensino Módio ou equivalente;

- 2 Fotos 3 x4 (iguais e recentes);

- Comprovante de residência.

Parágrafo Único: As fotocópias deverão ser apresentadas com os originais confirmando a autenticidade. Os

menores de '18 anos deverão estar acompanhados de responsável Íinanceiro.

7. DAS D|SPOSIçOES CemtS

7.1 O processo seletivo regulamentado por este Edital será válido para o ingresso no primeiro semestre letivo

de2022.

7.2 Em caso de mudança de endereço, após a inscrição no processo seletivo, o(a) candidato(a) deverá

comunicar seu novo endereço, por escrito, a FASA.

7.3 A Faculdade Santo Ângelo - FASA cobra semestralidades e taxas íixadas na forma da lei, cujos valores e

formas de pagamento podem ser obtidos pelo(a) candidato(a) através do site ou pelo telefone (55) 3312-1337.

7.4 Os programas dos cursos e demais componentes curriculares, sua duraçâo, requisitos, qualiícação dos

professores, recursos disponíveis e critérios de avaliação, se encontram à disposição dos(as) alunos(as)

devidamente matriculados(as).
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7.5 A Comissão de Processo Seletivo, sempre que necessário, poderá adotar normas complementares,

promovendo a competente divulgaçã0,

7.6 São de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) as inÍormações prestadas no ato da inscriçâo, bem como

o acompanhamento dos resultados do pÍocesso seletivo, em observância às normas e condiçoes estabelecidas

neste edital, sobre as quais não poderá alegar desconhecimento,

7.7 O(a) candidato(a), que, comprovadamente, apresentar documentos falsos, fornecer informações

inverídicas, uiilizar quaisquer meios ilícitos ou descumprir as normas deste edital será eliminado(a) e perderá o

direito à vaga, a qualquer tempo, mesmo depois de matriculado(a), e estará sujeito a aplicaçáo das penalidades

legais.

7.8 O ato de inscrição implica ciência e concordância, por parte do(a) candidato(a), das condiçoes expostas

neste edital e das normas complementares para o curso pleiteado,

Santo Angelo/RS, 29 de setembro de 2021.

Qa* !,6'*.
Comissão do Processo Seletivo
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