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EXTERNA, FoRTADoR DE DtpLoMA E REtNcRESSo

O Diretor-Presidente da Faculdade Santo Ângelo

-

FASA, no uso de suas atribuições legais, de acordo com

o que estabelece o presente edital, torna pública a chamada para a seleção nas modalidades de transÍerência
extêrna, poÍtador de diploma e reingresso para o preenchimento dê vagas dos cursos de graduação

g

semestre letivo 2021.1.

1-DAVALIDADE
1.1. O Processo Seletivo para TransÍerência Externa anunciado neste Edital terá validade para a matrícula do
semestre letivo 2021.1, nos Cursos de Graduação da Faculdade Santo Ângelo
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-

-

FASA.

DOS CANDIDATOS

2.1. Podem inscrever-se às vagas aos Cursos de Graduaçâo da Faculdade Santo Ângelo
-

-

FASA por meio de:

fneNSfeRÊUclA EXTEBNA: aos alunos regularmente matriculados ou com matrícula trancada em cursos de

graduação de outra lnstituição de Ensino Superior (lES) bÍasileira, reconhecida pelo MEC, que pretendem continuar

com os estudos na Faculdade Santo Ângelo

- FASA, no mesmo curso ou curso aÍim, mediante realização de

inscrição com a entrega da documentação completa, conforme os procedimentos, crilérios e noÍmas previstas nestê
edital.
- PORTADOR DE DIPLOMA: por meio do qual se processa o ingresso de candidatos

concluída

e

cêrtiÍicada.

O processo seletivo consiste na

apresentaÇão

(as)quejá têm uma graduação'

e da análise do

primeiro diploma de

graduação, que deve ter sido expedido por lnstituição de Ensino Superior credênciada e comprovar a graduação em

curso reconhecido, nos lermos da lêgislação vigente.

- REINGBESSO: para candidatos que tenham abandonado ou cancelado algum curso de graduação da FASA e
pretendam reingressar no mesmo curso previamente abandonado/cancelado,

3 - DA TNSCRTçÃO

3.1. DAS DTSPOSTçOES GERATS
3.1.1. O processo de inscrição oconerá de modo remoto por meio do e-mail: transÍerencia@seiaÍasa.com.br onde
os discentes devem enviar seu nome completo e indicar apenas um curso, turno de oÍerecimento,
que há vaga disponível, conforme o quadro de disponibilidade de vaga disposto no item 4.1

aqueles
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3.í,2 Os acadêmicos que realizarem a sua TRANSFERÊNCA EXIERNA para FASA,

conÍorme os

procedimêntos, critérios e normas previstas nêste edital, receberão bolsa de estudos de 1007o (cem por cento)

duÍante o pÍimeiro semestre de 2021. Nos semestres subsequentes, estes estudantes terão bolsa de 50%
(cinquenta por cento) até o Íinal do curso.

3.í.3 Os acadêmicos que realizarem o seu ingresso por ser PORTADoB DE DIPLOMA,

conÍorme os

procedimentos, critérios e normas pÍevistas neste edital, receberão bolsa de estudos de 50% (cinquenta

poÍ

cento) até o final do curso,
3.1.4 Os acadêmicos que optarem pela modalidade REINGRESSO pagarão o valor da mensalidade de Íorma
integral.
3.1.5 O ato de inscrição implica ciência e concordância, por parte do acadêmico, com as condições expostas
neste edital e nas normas complementares para o curso pleiteado.
3.1.6 São de inteira responsabilidade do acadêmico as inÍormações prestadas no ato da inscriçã0, bem como
o acompanhamento dos resultados do processo seletivo, em observância às normas e condi@es estabelecidas

neste edital, sobre as quais não poderá alegar desconhecimento.

3.2. DA TAXA DE TNSCR|ÇAO
3.2.1.Taxa de Inscição: Não haverá cobrança de valor de taxa de inscrição para o processo seletivo regulamêntado
por mêio dêste Edital.

3.3. DO PERíODO DE TNSCRTÇÃO
3.3.1. O período de inscrição online

-

transferencia@seiafasa.com.br

- está compreendido

entre os dias 02 de

dezembro até o 26 de fevereiro de 2020. A entrega da documentação oconerá no turno da tarde mediante
agendamento das 14h às 18h.

4

-

DOS CURSOS, TURNOS E VAGAS

4.1. Será oferecida a quantidade de vagas indicada no quadro abaixo, observando concomitantemente, o curso e o
lurno:

Curso

Vagas

Duração Curso

Administração

15

08 semestres

Agronomia

40
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Ciências Contábeis

20

08 semestres

CST em Gastronomia

05

04 semestres

Engenharia Civil

15

10 semestÍes

EngenhaÍia Ambiental e SanitáÍia

20

10 semestÍes

Engenharia Mecânica

06

10 semestÍes

Engenharia Química

08

10 semestres

Engenharia Elétrica

08

Medicina Vetêrinária

40

10 semestres

Pedagogia

25

08 semestÍes

Procedimento(s)

Local
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5. DO CRONOGRAMA
5.1. Constitui-se o

o edital em

Dahs/Prazos

Evento(s)

üfi42ü20

Publicação do
Edital

0211212020

até
281042021

lnscrição

Mural da Secretaria e site da IES:
www.seiafasa.com.br
Encaminhar por +mail o
Nome completo e Curso
pretendido

transÍerencia @ seiaÍasa,com.br
Secretaria Acadêmica

Agendamento
por e-mail para a

021142020
até
2810212021

entrega da
Documentaçáo

paÍa
TransÍerência
Externa,

PoÍtadoÍ de
Diploma e
Reinoresso

Análise
Prazo: até 07 dias úteis
do recebimento da
inscrição e/ou validação

CuÍricular

ConÍerência da documentaçáo
pelas Coordenações dos
Cursos
Coordenação dos Cursos
OBS: a documentação deverá
estar completa e validada pelo
Coordenador.

A alocação do candidato para
o curso pretendido se dará por
meio da análise cunicular,
determinando a carga hoÍáÍia
que o candidato poderá
eliminar em virtude do

Coordenação de Curso

aproveitamento de estudos

da documentação

anteÍiores
Convocação
para a matrícula

Envio de e-mail e/ou ligação
teleÍônica ao candidato com
convocaÇão de matrÍcula

Ao e-mail do candidato inÍorm

inscrioágf

aÁÁo

//--
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ênvio da convocaçãc

Matrícula

pam matrícula
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SêcretaÍia Acadâmica para:

rrazo: até 05 dias úteis
Co

sArto ÂxcEuo

Faculdade Educacional Santo Ângelo Eireli
CNPJ: 31.434.485/0001 -55
Rua do Seminário, 188. Bairro Vera Cruz,
Sanlo ÂngelolRS - CEP 98807-296

pagar a matrícula; assinaÍ o
contÍato de Prestação de
Servicos Educacionais

SêcrehÍia Acadêmica

oocuuerutnçÃo:

6.1. O candidato deverá, no período e horários indicados no cronograma do pÍesenle edital, aprêsentar
pessoalmente ou por procurador (Procuração com firma reconhecida em Canório), a seguinte documentação:

a)

Cédula de ldentidade - RG ou Carteira Nacional de Habilitaçâo (CNH): apresentar cópia autenticada em

Cartório ou cópia simples acompanhada do original, para conÍerência;

b)

Certidâo dê Nascimento, ou Casamento em caso de alteração de nome: apresentar cópia autenticada em

Cartório ou ópia simples acompanhada do original, para conferência;

c)

Cadastr( dê Pessoa Física (CPF): aprêsentar cópia autenticada em Cartório ou cópia simples acompanhada

do original, paa conÍerência;

d)
e)

Comprovánte de residência;

Í)

Hislórico Escolar expedido pela IES de origem: apresentar cópia autenticada em Cartório ou cópia simples

2

Fotos3r4

(iguais e Íecentes);

acompanhada do original, para conÍerência.

Oás.r 0 Histórico Escolar deve conter a relação das disciplinas cursadas com aprovação e as respectivas notas
Íinais; carga horária e duração da hora-aula em minutos; caso as informações sobre a duração da hora-aula não
constem do Histórico Escolar, deverá ser apresentada por meio de declaração da lnstituição de Ensino; dados do
Processo bletivo (Vestibular): data e classiÍicação; inÍormação sobre a situação de regularidade no ENADE.

g)

CoÍrtêúdo pÍogÍamátlco detalhado das disciplinas cursadas:

o

documento deve ser assinado pela

autoridade conpetênte da lnstituição de Ensino emissora ê ser apresêntada uma cópia autenticada em Cartório ou
cópia simples acompanhada do original, para conÍerência.

Obs.; para deÍerirngnto do aproveitamento de crédito é necessário que a disciplina cursada apresente: no mínimo
75% (sêtenta e cinco por cento) da carga horária e do contêúdo programático da unidade dê estudo componentê
curricular da Faculdade Santo Ângelo-FASA; quando tiver sido cursada há, no máximo, 1O (dez) anos; quando duas

ou mais unidades de e$udo cursadas Íorem aproveitadas para uma única unldade de estudos de curso da
Faculdade Sanro Ângelo-FASA, a nota a ser registrada será a média aritmética simples das notas das unidades de
estudo consid€radas.
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Atestado de Mattícula ou de Trancamento de Matrícula, emitido há, no máximo,60 dias: o documento

deve ser assinado pela autoridade competente da lnstituição de Ensino emissora e ser apresentada uma cópia
autenücada em Cartório ou copia simples acompanhada do original, para conÍerência.

i)

Certificado de Conclusão do Ensino Médio: o documento deve ser assinado pela autoridade competente da

lnstituiÇão de Ensino emissora e ser apresentada uma cópia autenticada em Cartório ou cópia simples acompanhada

do original, para conÍerência.

j)

Ficha de inscrição, disponível na Secretaria Acadêmica da lES, devidamente preenchida e assinada.

k)

Diploma de Graduação - apresentar cópia autenticada em Cartório ou cópia simples acompanhada do original,

para conÍerência, deve constar reconhecimento ou autorização do curso

l)

-

para portador de diploma;

Demais documentos que a IES considerar necessários.

6.2 O candidato a TransÍerência Externa, quê tenha estudado em mais de uma lES, deve apresentar a
documêntação acadêmica de cada uma delas.

6.3 N0 ato da entrega, a documentaÇão deverá ser conÍerida conÍorme os critérios previstos no item 6.1. A
documentação deverá eslar completa e validada para Íins de regislro em protocolo de data e hora da entrega.
ô.4 Não será recebida documentaÇão por correio ou via e-mail.
6.5 O candidato e responsável pela absolula exatidão e veracidade da documentação apresentada.
6.6 A realização da inscrição e a entrega da documentaçâo NÃO garantem vaga na lES.

7

-

DA ANÁL6E CURRICULAR

7.1. A alocação do candidato em determinado perÍodo do Curso, turno e local de oÍerecimento pretendido se dá por

meio da Análise Cunicular, a qual determina a carga horária que o candidato poderá eliminar em virtude do
aproveitamento de estudos anteÍiores, obsêrvando-se os seguintes critérios:

7.1.1. Será obieto de análise para aproveitamento de disciplinas apenas aquelas cujos estudos tenham sido
realizados com resultado Íinal de aprovaçã0. Disciplinas com resultados parciais não serão consideradas na Análise
Curricular;
7.1.2.

0 aproveitamento de estudos poderá

ser:

a) integral, desde que corresponder a no mínimo

75olo

(setenta e cinco poÍ cento) da carga horária e do conteúdo

programático da unidade de estudo componente curricular da Faculdade Santo Ângelo-FASA e quando tiver sido
cursada há, no máximo, 10 (dez) anos, Íicando o aluno dispensado de qualquer adaptação de estudos;
b) com adaptação de estudos, dêsde que a unidade de estudo cursada conesponda a, no mínimo, 500/o (cinqüenta
por cento) da carga horáÍia e do conteúdo programático da unidadê de estudo conespondente

de curso
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da Faculdade Santo Ângelo-FASA, devendo neste caso o aluno, complementarmente, cumprir as atividades
acadêmicas que Íorem êstabelecidas.

8-

DA

coNvocAçÃo pmne

ulrnícuu

8.1. Os candidatos serão convocados para MatrÍcula no Curso e turno de oÍerecimento paÍa a qual se inscreveram
mediante dlsponibilidade de vagas no período em que seÉo alocados, a partir da Análise Cunicular, até o limite das
vagas,
8.1.1. O preenchimento das vagas se dará respeitando rigorosamente a ordem crescente de data e hora do protocolo
dê entrega de documentação completa e validada.
8.2. Conforme disposto no cronograma, o candidato convocado para matrícula receberá uma mensagem eletrônica

(e-maitl elou ligação teleÍônica com a convocação de matrícula, período de alocação no curso pretendido e o prazo
para eÍetuar a matrícula.
8.2.1. A ausência do candidato convocado para matrícula no prazo estabelecido na mensagem eletrônica (e-mal/;

e/ou ligação têleÍônica implicará a perda da vaga.

I-

DAS DTSPOSTçOES

nrunS

9.1. Em todos os procedimentos previstos neste edital deve haver absoluta observância das datas, horários, locais
e Íormas estabslêcidas.

9.2. Os candidatos não convocados ou os convocados que não efetuarem a matrícula, poderão retirar sua
documentação na Secretaria Acadêmica da IES até 01 de maÍço de 2021 . Após essa data, a reÍerida documentaçâo
será descartada.

9.3. O candidato oue, comorovadamênte. aoresentar documentos Íalsos. fornecêr inÍormacões inverídicas. utilizar
ouaisouer meios ilícitos ou dêscumorir as normas dêste edital será eliminado e perderá o direito à vaoa, a oualquer
temoo. mesmo deoois de matriculado. e estará suieito a aolicacão das penalidades leqais.
9.4. Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor-Presidente conjuntamente a DiÍeÇão de Ensino.

Santo Ângelo/RS, 01 de dezembro de 2020.
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