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EDITAL N9 0&2020
RETIFICAçÃO DO ED|TAL N" 062020

PARATRANSFERÊNCA EXTERNA, PORTADOR DE DIPLOMA E REINGRESSO

O Dirêtor-Presidente da Faculdade Santo Ângelo - FASA, no uso de suas atribuiçoes legais, de
acordo com o que eslabelece o presente edital, toma pública a retiÍicaçáo ao Edital 06-2020, para TransÍerência
Externa, Ponador de Diploma e Reingresso para o semestre 2021 .1, no tocante aos seguintes itens:

3.2. DA TAXA DE TNSCR|çÃO

ONDE SE LÊ:

3.2.l.Taxa de lnscrição: Não haverá cobrança de valor de taxa de inscrição para o processo seletivo
regulamentado por meio deste Edital.

LEIA.SE:
3.2.1.Taxa de lnscrição: Para a modalidade TransÍerência Externa haverá cobrança de taxa no valor de R$
100,00 (cem reais), para as demais modalidades não haverá cobrança de valor.

3.3. DO PERíODO DE TNSCRTçÃO

ONDE SE LÊ:
3.3.1. O período de inscrição online - transÍerencia@ seiaÍasa.com.br - está compreendido entre os dias 02 de
dezembro até o 26 de Íevereiro de 2020. A entrega da documentaÇão ocorrerá no turno da tarde mediante
agendamento das 14h às 18h.

LEIA.SE:
3.3.1. O período de inscriçáo online - transferencia@seiaÍasa.com.br - está compreendido entre os dias 02 de
dezembro de 2020 até o dia 28 de Íevereiro de 2021. A
transÍerencia@ seiaÍasa.com.br

-

no mesmo prazo do

da

de Íorma online -
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5. DO CRONOGBAMA

ONDE SE LÊ:
5.1 Constitui-sê 0 cronoorama para o edital em

Datas/Prazos
0111212020

Evento(s)
Publicação do

lnscÍição

2810212021

Agendamento
por e-mail para
a entrega da

021fl2020
até
281042021

Documentafro
para
TransÍerência
Externa,
Portador de
Diploma e
Reinqresso

Local
Mural da Secretaria e site da IES:
www.sejaÍasa.com.br

Edital

021142020

até

Procedimento(s)

Encaminhar por e-mail o
Nome completo e Curso
pretendido

transÍerencia @seiafasa.com.br
Secretaria Acadêmica

ConÍerência da
documentação 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

Prazo: até 07 dias
úteis do recebimento
da inscrição e/ou
validaçâo da
documentaçáo

Prazo: até 05 dias
úteis do envio da
convocação para
matrícula

Análise

Cunicular

dará por meio da análise
curricular, determinando a
carga horária que o
candidato poderá eliminar
em virtude do
aproveitamento de estudos
anteriores

Coordenação de Curso

Convocaçâo
para a
matrícula

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

Ao e-mail do candidato inÍormado no ato de
inscrição

Matrícula

Secretaria Acadêmica para:
pagar a matrícula; assinar o
contrato dê Prestação de
Serviços Educacionais

Secretaria Acadêmica
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LEIA-SE:
5.1. Constitui-se o

o edital em

Datas/Prazos

Evento(s)

üh42020

Publicaçâo do

041212020
até
2402t2021

0211212020

até
28t021n21

Procedimento(s)

Mural da Secretaria e site da IES:
www.sejaÍasa.com.br

Edital

Encaminhar por email o
Nome completo e Curso
pretendido

lnscrição

Encaminhar
por e-mail a
documentação
para
TransÍerência
Externa,
Portador de
Diploma e
Reinqresso

Local

ConÍerência da
documentaçâo pelas
Coordenações dos Cursos

0BS: a documentação

transÍerencia @ seiaÍasa.com.br
Secretada Acadêmica

ÍansÍerencia

@ seiaÍasa.com.br
Coordenação dos Cursos

devêrá estar completa e
validada pelo Coordenador.
A alocaçâo do candidato
para o curso prelendido se
dará por meio da análise

Prazo: até 07 dias
úteis do rec€bimento
da inscriçáo e/ou
validação da

Análise

Cunicular

Convocaçáo
para a
matrícula

matrícula

6

-

Coordenação de Curso

em virtude do
aproveitamento de estudos
anteriores

documentaÉo

Prazo: até 05 dias
úteis do envio da
convocaçâo para

cunicular, determinando a
carga horária quê o
candidato poderá eliminar

Matrícula

Envio de e-mail e/ou ligaçáo

teleÍônica ao candidato com
convocação de matrícula
Secretaria Acadêmica para:
pagar a matrícula; assinar o
contrato de Prestaçâo de
Servicos Educacionais

Ao e-mail do candidato informado no ato de
inscrição

SecretrÍia Acadêmica

DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇAO:

ONDE SE LE:

6.1, O candidato deverá, no período e horários indicados no
pessoalmenle ou por procurador (ProcuraÇão com Íirma Íeconhecida

apÍesentar
documentaÇão:

FAcULDADE

lffiFASA

ar,

l)

sexro ÂHerto - rasa

Faculdade Educacronâl Santo Ângelo Eireli
CNPJ: 31 434.485/0001-55
Rua do Semrnáno. 188. Batío Vera Cruz
Santo ÁngelolRS - CEP 98807-296
ir:: i:i

..r

www.sejafasa. com. br
r,' 3t: .i .a :! r.).!ro :!

| í!: .:.::, i -r :a!

_:l,B

Demais documentos que a IES considerar necessários.

6.2 O candidato a TransÍerência Externa, que tenha estudado em mais de uma lES, deve apresentar a
documentaÇão 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 estar completa e validada para Íins de registro êm protocolo de data e hora da entrega.
6.4 Não será recebida documentação por coneio ou via e-mail.
6.5

o

candidato é responsável pela absoluta exatidão e veracidade da documentação apresentada.

6.6 A realizaÇão da inscrição e a entrega da documentação NÃO garantem vaga na lES.

LEIA-SE:
6.1. O candidato deverá encaminhar, de forma online - transÍerencia@seiaÍasa.com.br

-

entre os dias 02 de

dezembro de 2020 até o dia 28 de Íevereiro de 2021, a seguintê documentaÇão:

m)

Cédula de ldentidade - RG ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

n) Certidão de Nascimento, ou Casamenlo
o) Cadastro de Pessoa Física (CPF);
p) Comprovante de residência;
q) Foto3x4(recente);

r)

em caso de alteração de nome;

Histórico Escolar expedido pela IES de origem;

Oás,; O 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 inÍormações sobre a duração da hora-aula não
conslem do Histórico Escolar, deverá ser apresentada por meio de declaração da lnstituição de Ensino; dados do
Processo Seletivo (Vestibulao: data e classiÍicação; inÍormação sobre a situação de regularidade no ENADE.

s)

Conteúdo progÍamático detalhado das disciplinas cursadas: o documento deve ser assinado pela

autoridade compêtente da lnstituição de Ensino emissora.

Oós,; para dêÍerimento do aproveitamento de crédito é necessário que a disciplina cursada apresente: no mínimo
75% (setenta e cinco por cento) da carga horária e do conteúdo programático da unidade de estudo componente
curricular da Faculdade Santo Ângelo-FASA; quando tlver sido cursada há, no máximo, 10 (dez) anos; quando duas

ou mais unidades de estudo cursadas Íorem aproveitadas para uma única unidade de estudos de curso da
Faculdade Santo Ângelo-FASA, a nota a ser registrada será a média aritmética simples das notas das unidades de
estudo consideradas.

t)

Atestado de Matrícula ou de Trancamento de Matrícula, emÍtido há, no

deve ser assinado pela autoridade competente da lnstituição de Ensino emissora.
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Cédula de ldentidade - RG ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH): apresentar cópia autenticada em

Cartório ou cópia simples acompanhada do original, para conferência;

b)

Cenidâo de Nascimento, ou Casamento em caso de alteração de nome: apresentar cópia aulenticada em

Cartório ou cópia simples acompanhada do original, para conÍerência;

c)

Cadastro de Pessoa Física (CPF): apresentar cópia autenticada em Cartório ou cópia simples acompanhada

do original, para conÍêrência;

d)
e)

2 Fotos 3 x 4 (iguais e recentes);

Í)

Histórico Escolar expedido pela IES de origem: apresentar cópia autênticada em Cartúio ou cópia simples

Comprovante de residência;

acompanhada do original, para conÍerência.

Obs.: O Histórico Escolar deve conteÍ a rêlação das disciplinas cursadas com aprovação e as respectivas notas
Íinais; carga horária e duração da hora-aula em minutos; caso as inÍormações sobre a duração da hora-aula não
constem do Histórico Escolar, deverá ser apresentada por meio de declaração da lnstitulção de Ensino; dados do
Processo Seletivo (Vestibular): data e classiÍicação; inÍormação sobre a situação de regularidade no ENADE.

g)

Conteúdo programático detalhado das disciplinas cursadas: o documento deve ser assinado pela

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

Obs,; para dêÍerimento do aproveitamento de crédito é necessário que a disciplina cursada apresênte: no mínimo
75olo

(setenta e cinco por cento) da caroa horária e do conteúdo programático da unidade de estudo componente

cunicular da Faculdade Santo Ângelo-FASA; quando tiver sido cursada há, no máximo,

1O

(dez) anos; quando duas

ou mais unidades de estudo cursadas forem aproveitadas para uma única unidade de estudos de curso da
Faculdade Santo Ângelo-FASA, a nota a ser registrada seÍá a mádia aritmética simples das notas das unidades de
estudo consideradas.

h)

Atestado de Matrícula ou de Trancamento de MatÍícula, emitido há, no máximo,60 dias: 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 oÍiginal, para conÍerência.

i)

CertiÍicado de Conclusáo do Ensino Médio: o documento devê ser assinado pela autoridade competênte 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 SecÍetaria Acadêmica da lES, devidamenle preenchida e assinada.

k)

Diploma de Graduaçâo - apresentar cópia autenticada em Cartório ou cópia simples_

para conÍerência, deve constaÍ reconhecimento ou autorização do curso

-

paÍa

do original,
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CertlÍicado de Conclusão do Ensino Médio: o documento deve ser assinado pela autoridade competênte da

lnstituição de Ensino emissora;

v)

Ficha de inscrição, devidamente preenchida e assinada, a qual deverá ser solicitada via email no ato da

inscrição online.

w)

Diploma de GÍaduação - deve constar reconhecimento ou autorização do curso

x)

Demais documentos que a IES considerar necessários.

-

para poÍtador de diploma;

6.2 O candidato a TransÍerência Externa, que tenha estudado em mais de uma lES, deve apÍesentar a
documentação acadêmica de cada uma delas.
6.3 A documentação deverá estar completa, legívêl ê validada para Íins de registro em protocolo de data e hora da
êntrega,
6.4 O candidato é responsável pela absoluta exatidão e veracidade da documentação apresentada.
6.5 A realização da inscrição online e o envio da documentação NÃO garantem vaga na lES.

I-

DAS DTSPOSTçoES

RUI|S

ONDE SE LÊ:

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

9.2. Os candidatos não convocados ou os convocados que não eÍetuarem

a

matrícula, poderão retirar sua

documentaÇão na Secretaria Acadêmica da IES até 01 de março de 2021 . Após essa data, a reÍerida documentação

será descartada.

9.3. O candidato que. comprovadamente, apresentar documentos Íalsos. Íomecer informacões inverídicas, utilizar
quaisquêr meios ilícitos ou descumDrir as normas deste edital será êliminado e oerderá o direito à vaoa, a oualquer
temoo. mesmo depois de matriculado, e estará suieito a aplicacão das oenalidades leqais.

9.4:Os casos omissos serão resolvidos pelo Dirêtor-Presidente conjuntamêntê a Direção de Ensino.

LEIA.SE:
9.1. Em todos os procedimentos previstos neste edital deve haver absoluta observância das datas, horários, locais
e Íormas estabelecidas,
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9.2. O candidato deverá, no ato da matrícula, apresentar pessoalmente ou por procurador (procuração com Íirma
reconhecida em Cartório), cópia autenticada em cartório ou cópia simples acompanhada do original, de toda a
documentação constante no item 6.1 deste edital para conferência pelo setor responsável;

9.3 O candidato oue. comprovadamente. aDrêsentar documentos falsos. Íornecer inÍormacões inverídicas. utilizar
quaisquêr meios ilícitos ou descumprir as normas deste edital será eliminado e Derderá o direito à vaqa, a oualouer
tempo, mesmo depois de matriculado, e estará suieito a aplicacão das oenalidadês lêqais.
9.4, Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor-Presidente conjuntamênte a Direção de Ensino.

Santo Ângelo/RS, 03 de dezembro de 2020.

