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Prezado Candidato!

Primeiramente, somos gratos por ter escolhido nossa lnstituição de Ensino Superior (lES) para dar

continuidade ao seu processo educativo e de qualificação. A FACULDADE SANTO ÂNGELO - FASA é uma
instituíção de direito privado, com sede no munici'pio de Santo Ângelo, no Estado do Rio Grande do Sul. Os

cursos de graduação oferecidos no VESTIBULAR FASA 2019.2 são devidamente autorizados pelo Ministério
da Educação (MEC).

Ao nos preocuparmos com a qualidade de ensino ofeíecida em nossa instituição, buscamos fomar
um quadro docente e administrativo constitui'do por profissionais atuames no mercado e com excelente

q ual ificação acadêm ica.

Sentimo-nos honrados com sua escolha e colocamo-nos à sua disposição para mostrar nossas

instalações f ísicas e todas as vantagens de estudar na FASA. Faça pane de nossa instituição. Prepare-se

para novos desafio§,

Cordialmente,
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FACULDADE SANTO ÂNGELO

0 compromisso com a democratização do saber, o despertar para o crescimento pessoal e a
cidadania, proporcionando a seus alunos a excelêncía na fomação profissional, fazem parte da essência e
dos princípios da FASA.

A proposta da instituição está focada em um novo conceito de ensino, equilibrando a visão
acadêmica, o rigor científico e a experiência no mercado corporativo, por meio da excelência no ensino,

unindo teoria e prática para a formação humana e o desenvolvimento da sociedade.

Estrutura
A FASA está instalada na estrutura em que por aproximadamente 80 anos funcionou a Escola
Apostólica Sagrada Família, populamente conhecido como Seminário da Sagíada Fami'lia, pertencente à
congregação religiosa dos Missionários da Sagrada Família, da Província Brasil Meridional, com sede em

Passo Fundo. Sendo aproximadamente 850.000 m2 de área externa e 12.000 m2 de áíea construída, a FASA
conta com infraestrutura modema, confor[ável e organizada, com materiais e equipamentos que facilitam a

pesquisa e o acesso às informações no processo de aprendizagem.
Laboratórios específicos preparados com equipamentos modernos: Laboratório de lnformática, com
computadores de alta

periormance;

Laboratório de Anatomia;

Laboratório Biologia e

Mcrobjologia;

Laboratório de Física; Laboratório de Desenho Técnico; Laboratório de Histologia; Laboratóíio de Qui'mica;

Laboratório

de

brinquedoteca;

F}esistência de
biblioteca

Materiais/ConstruçõesMaquetaria;

infomatizada;

área

administrativa

Laboratório de Anatomia

planejada

para

proporcionar

Humana;
o

melhor

atendimento para a comunidade acadêmica, com áreas pedagógicas, reprografia, cantina, espaço para
leitura, campo de futebol, são algumas das facilidades à disposição de nosso corpo discente.

Ensino
A FASA defende um espaço de discussão cri'tico e que píivilegie o esti'mulo à produção cienti'fica

numa relação dialógica com o saber e saberes já constjtuídos, buscando desenvolver um trabalho
comprometido e dedicado, atuando de modo a demonstrar a sua responsabilidade social.

A composição de uma equipe altamente capacftada, com titulações obtidas em renomadas
instituições, além de experiência profissional, se reflete no corpo docente, sendo sua maioria expressiva

formada por mestres e doutores em suas áreas de atuação.
A Faouldade Santo Ângelo busca desenvolver o ensino voltado a criatjvidade e a interação com
pesquisa e a extensão, estimulando a qualificação dos

e da sociedade.

adequação as exigências do mercado
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Cursos Ofertados
VESTIBULAR FASA 2019.2

Agronomia
Com duração de 10 semestres com aulas 100% píesencial, no ensino Regular ou Alternância, o curso
de Agronomia, aliando teoria e prática, o estudante teíá experiências práticas desde o píimeiro semestre,
possibilitando uma fomação mais próxima da realidade profissional, preparando profissionais para os

desafios reais do mercado de trabalho. Atentando à vocação regional agrícola e pecuária, o curso
contemplará as principais novidades do mercado, observando também o sistema cooperativista em pleno
crescimento na região.

Engenharia Civil
0 curso de Engenharia Civil tem duração de 10 semestres, com aulas no peri'odo noturno.

Capacitado a absorver e desenvolver novas tecnologias, o engenheiro civil formado na FASA tem em seu

DNA uma atuação crítica e criativa na identificação e resolução de problemas, considerando seus aspectos
políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, sempre com visão ética e humani'stica, em atendimento

às demandas da sociedade. Ao longo dos 10 semestres, o profissional fica apto a aplicaí conhecimentos
matemáticos,

científicos,

tecnológicos

e

instrumentais

à

engenharia,

podendo

projetar

e

conduzir

experimentos e interpretar resultados; conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; planejar,
supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de engenharia; identificar, tormular e resolver

problemas de engenharia; desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; supervisionar a operação e

a manutenção de sistemas; avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas; atuar em equipes
multidisciplinares; compreender e aplicar a étjca e responsabilidade profissional; avaliar o impacto das

atMdades da engenharia no contexto social e ambiental; avaliar a viabilidade econômjca de projetos de

engenharia; assumir a postura de pemanente busca de atualização profissional.

Engenharia Ambiental e Sanitária
Com duração de 10 semestres com aulas no período noturno, com um senso empreendedor e um
olhar atento às novidades da área, sempre comprometido com um desenvolvimento sustentável, o
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profissional formado no curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da FASA possui conhecimento teórico e

experiência prática, estando comprometido em presen/ar os recursos naturais e proteger a §aúde humana,

buscando reduzir os danos causados pelas ações humanas ao meio ambiente. 0 engenheiro toma-se apto a
projetar, construir e gerenciar a operação de sistemas de obtenção e distribuição de água, de coleta e
tratamento de esgoto e do descane ou da Íeciclagem de resi'duos sólidos. 0 profissional pode ser
responsável, ainda, por diagnosticar, avaliar e prevenir a poluição da água, do ar ou do solo causada por
indústrias, bem como a construção de residências em áreas vulneráveis, como encostas e mananciais.

Medici na Veterinária
Com duração de 10 semestres 100% presencial, no ensino Flegular ou Altemância, os médicos

veterinários formados na FASA são capacitados técnica e cjentificamente para intervenções na sanidade e
produção animal, saúde pública, bem-estar animal, biotecnologia e preservação ambiental, atendendo às

necessidades do mercado com soluções práticas e etetivas, atuando sempre de forma ética, moral e
culturalmente, sempre respeitando o jndivíduo, a coletividade e a legislação em vigor.

Pedagogia
Com duração de Os semestres com aulas no período noturno, o curso de Licenciatura em Pedagogia
prima pelo olhar humanizado diante da diversidade dos espaços, com intervenções sensíveis às diferenças
pautadas pelo diálogo amparado por um conhecimento multidimensional sobre o ser humano, em situações

de aprendizagem, os pedagogos e pedagogas fomadas na FASA são preparados para identificar os
problemas socioculturais e educacionais em áreas específicas de atuação (educação especial, educação
ambiental, educação indígena„.), apontando alternativas criativas a esses desafios, sempre comprometidos

com a promoção da cidadania em todos os espaços.
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EDITAL N9 04-2019

PFtocESSO SELETIVO -VESTIBULAR 2019.2

1. PROCESSO DE INSCR¢Ã0

1.1 DAS DN5Posü GERAl§
1.1.10 processo de inscrição compreende as seguintes fases:

a)

Preenchimnto da hscrição no site www.sebfasa.com.br; e,

b)

Pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Conoordância
0 candidato ou o seu representante, ao efetivar a /nscr/.ça~o, declara-se ciente e de acordo com as

normas da FASA e aceita as decisões que possam ser tomadas pela Comissão de PÍocesso Seletivo
nomeada pela Por[aria nQ021/2019, nos casos omissos e nas situações não previstas.

1.3 DA TAXA DE INSCRlçÃ0
1.3.1 7axa de /nsc/7.Ça~o: 0 valor da taxa de inscrlção será de F]$ 50,00 (cinquenta reais).

1.4 DO PERÍODO DE INSCRlçÃ0

1.4.10 período de inscrição está compreendido entre 25 de Abril de 2019 a 11 de Junho de 2019.

2. DA DATA DE REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO

2.1 0 Processo Seletivo de Verão será realizado na sede da FACULDADE SANTO ÂNGELO -FASA, F`ua
do Seminário, nQ188, bairro Vera Cruz, município de Santo Ângelo, no Estado do Rio Grande do Sul, nos

seguintes dias:
DIA

HORÁRIO

14 de Junho de 201 9

19:30miri. às 22:30min.

15 de Junho de 2019

14:00hrs. às 17:00hrs.

16 de Junho de 2019

09:00hrs. às 12:00hrs.
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2.2 0 candidato deve comparecer ao local de realização do VESTIBULAR FASA 2019.2, com, no mínimo,

trima (30) minutos de antecedência, para se certificar do local e sala onde realizará as provas.

2.3 Para ter acesso à prova, o candidato deverá apresentar o um Documento de ldentificação com foto.
2.4 0s candidatos que necessitarem de Banca Especial deverão solicitá-la conforme segue esclarecimentos:
2.4.1 A constituição da Banca especial obedece ao disposto na Constituição Federal/88, ar[s. 205, 206 e 208
que assegura o direito de todos à educação (art. 205), tendo como princi'pio do ensino a igualdade de

condições para o acesso e a pemanência na escola (art. 206, 1) e garantindo acesso aos níveis mais

elevados do ensino, da pesquisa e da criação anística, segundo a capacidade de cada um (art. 208, V). 0
Decreto nQ 6.949/09 que F]atifica, 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 referidos dispositivos legais serão concedidas condições especiais aos candidatos que:
2.4.1.1 Apresentaíem necessidades especiais em confomidade ao Decreto n.9 4.298/1999 considerando as

alterações dadas pela Fiedação pelo Decreto nQ 5.296, de 2004, mediante apresentação do atestado médico,

confome as disposições contidas, neste Edital.
2.4.1.2 0bedecidas rigoíosamente as normas do VESTIBULM FASA 2019.2, as pessoas com deticiência e
necessidades especiais serão atendidas conforme a especificidade de cada caso. 19 Em conformidade com a

legislação em vigor, as pessoas com deficiêncja e necessidades especiais, desde que fena a solicitação e
comprovado por laudo médico, terão a duração das provas ampliada em uma hora. 29 0 atendimento especial
para as pessoas com deficiência e necessidades especiais consistirá, confome o caso, em: 1. ledortranscíitoí para o deficiente visual; 11. intérprete de Libras; 111. locais térreos para acesso facilitado; lv. provas

ampliadas.

2.4.2 0s interessados no atendimento descrito acima deverão requerê-lo à Comissão de Processo Seletivo,

justificando a necessidade específica, anexando laudo médico seguindo as orientações na sequência em até
15 (quinze) dias que antecedem a prova agendada.

2.4.2.1 0 Atestado médico deverá estar assinado por um médico especialista na área da deticiência do
candidato, contendo na descrição cli'nica o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código

correspondente da Classificação lnternacjonal de Doença -CID, bem como a provável causa da deficiência.
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2.4.2.2 Exame de Audiometria para candidatos com Deficiência Auditiva, realizado nos últimos doze meses,

no qual conste o nome legível ou carimbo, assinatura e número do conselho de classe do profissional que
realizou o exame;
2.4.2.3 Exame Oftalmológico em que conste a acuidade visual para candidatos com Deficiência Visual,

realizado nos últimos doze meses, como também o nome legível ou carimbo, assinatura e C" do
profissional que realizou o exame;

2.4.2.4 Atestado de Funcionalidade, para os candidatos com Deficiência Física, com expressa referência ao
código correspondente da Classificação lnternacional de Funcionalidade (CIF), devendo ainda conter o nome

legível ou carimbo, assinatura e número do conselho de classe do profissional que torneceu o atestado.
2.4.2.5 0(s) documento(s) mencjonado(s) deve(m) ser colocado(s) em

um envelope e entregue(s)

pessoalmente ou vja Sedex, à Comissão de Processo Seletivo, durante o período de inscrições do
VESTIBULAR FASA 2019.2, observando um dos procedimentos a seguir:

2.4.2.6 Envio da solícitação 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 Semináíio, s/n,
bairro Vera Cruz, CEP 98807-296, Santo Ângelo/F]S, ou mediante protocolo na divisão de protocolo, no

mesmo endereço.
2.4.3 Sob nenhuma hipótese será concedido atendimento especial a candidatos com deficiência e
necessidades especiais que não formalizarem a solicltação, nos termos previstos, neste Edital.
2.4.4 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.

2.4.5 0 candidato com deficiência participará do Vestibular em igualdade de condições com os demais

candidatos no que diz respeito à possibilidade de inscrição, bem como, no que diz respeito ao conteúdo das

provas, aos critérios de aprovação, aos dias e horários da aplicação das provas.
2.4.6 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova deverá levar

acompanhante, que ficará responsável pela guarda da criança. A candidata nessa condição que não levar
acompanhante não Íealizará a prova.
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3. DAS VAGAS
Cursos Oferecidos no VESTIBULAFI FASA 2019.2:

I100
1

Notumo

Agronomia

|

Engenharia civil
` `L` Engenharia,;,c,Í;-Amientale+''`'-Sanitária

1

lntegral

E

Alternância

30

Notumo

Notumo

1 0 semestres1

R$60,64

R$ 1.455,38

F}$727,69

10 semestres

Fl$72,77

R$1.455,38

R$727,69

|
-- =r `,` , i+-

10 semestres ,

_ F®JI

Fl$1.455,38

Notumo

50

Medicim Veterinária

lntegral

|

10semestres1

R$82,31

R$1 .975,53

R$987,76

Altemância
• -

-

£_,_,;?

k<:,;áú,tJIJã,-----j/-J-,--

Ft-JOõ

__

^_________T~_"ffi"l

J_iJ,,,.S..

• 0 valor leva em consideração a quantidade total dos créditos ofenados no primeiro semestre.

" Valor com bolsa de 50%.

3.1 As vagas oferecidas seíão preenchidas de acordo com a oídem de classificação do candidato.
3.2 A FASA reserva-se no direito de não oferecer os cursos cujo número de candidatos inscritos não atinja o

percentual mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) do número de vagas ofenadas. Neste caso, o
candidato será comunicado e terá a liberdade de optar por outro curso.

4. DO PF]OCESSO SELETIVO
4.1 A prova abrange um módulo:

4.1.1 Módulo I -30 (trinta) Questões de múltipla escolha
4.1.2 Módulo 11 -Redação
4.2 Para a realização da prova do Módulo 1 - Questões de múltipla escolha e Módulo 11 - Fledação, o

candidato deverá seguií as instruções contidas neste Edital, dentre elas:
a) assinar a lista de frequência;

b) assinar seu nome no local indicado na Folha de respostas;
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c) leí, atentamente, cada questão e preencher uma única alteínativa na Folha de respostas;
e) NÃO dobrar, amassar, rasurar, rabiscar, manchar ou fazer qualquer registro na Folha de respostas fora dos

locais destinados, sob pena de eliminação do Processo Seletivo;
f) assinalar, de maneira correta, a alternativa na Folha de respostas cobrindo, com caneta esferográfica de

corpo transparente de tinta azul ou preta, todo o espaço a ela coríespondente. Fomas de marcação
diferentes da que foi deteminada implicarão na rejeição da resposta e não pontuação da mesma para o
candidato;

g) somente será objeto de correção da prova de redação o que estiver contido na Folha oficial de redação;

h) a Folha oficial de redação NÃO poderá ser dobrada, amassada, rasgada, assinada, conteí desenhos,
gravuras, impropérios ou identificada, indevidamente, pois qualquer forma de identificação indevida eliminará

o candidato do Processo Seletivo;
i) usar somente caneta esferográfica de corpo transparente de tinta azul ou preta.

4.3 Será automaticamente eliminado do processo seletivo o candidato que

obtiver

nota

0

(zero)

nas

questões de múltipla escolha e/ou na prova de redação.

4.4 0 candjdato só poderá realizar a prova mediante a apresentação de um documento e identificação,
original (com foto).

Obs.: Uma vez que a prova consiste em questões de múltipla escolha e na escrita de uma redação, os

candidatos do projeto recomeçar farão somente a redação.
4.5 A Comissão de Processo Seletivo pode, a qualquer momento, durante o transcorrer VESTIBULAR FASA

2019.2, solicitar à autoridade competente a identificação de candidatos e, se necessário, fazer vistoria para

assegurar a lisura deste certame.

5. DA CLASSIFICAÇÃ0
5.1 A pontuação no VESTIBULAFI FASA 2019.2 é o resultado da avaliação das questões de múltipla escolha

e da redação, ocupando as vagas as notas de forma decrescente até a última vaga disponível.
5.2 Podem ser atribuídas, frações do ponto (por exemplo: 7,3 -sete vírgula três).

5.3 0 preenchimento das vagas oferecidas obedecerá à ordem de classificação dos candidatos por curso.
5.4 Havendo candidatos ocupando idêntica classifjcação, o desempate é feito levandodo candidato. A preferência será dada ao candidato mais velho.

em conta a idade
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6. DA MATRICULA

6.1 A matrícula dos alunos classificados será realizada no campus da FASA, em até 05 (cinco) dias úteis da
divulgação do(s) resultado(s), no horário compreendido entre às 13h30min às 22:00hrs.

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

Candidatos

excedentes

no VESTIBULAR

FASA 2019.2

do curso,

obedecida

à

ordem

de

classificação.

b)

Candidatos excedentes em outros cursos, obedecida à ordem de classificação, com preferência para

o mais idoso, em caso de empate.
c)

Dos documentos necessários para matrícula:

- Fotocópia da Carteiía de ldentidade;
- Fotocópia do CPF;
- Fotocópia do Título de Eleitor -para maioíes de 18 anos;

- Fotocópia da Cerlidão de Nascimento ou Casamento;
- Fotocópia do Cer[ificado de Reservista ou prova de estar em dia com a obrigação militaí para
candidato do sexo masculino;

- Fotocópia do Cenificado de conclusão do ensino médio ou equivalente;
- Fotocópia do Históríco Escolar de Ensino Médio ou equivalente;

- 2 Fotos 3 x 4 (iguais e recentes);

- Comprovante de residência.

QB§.: As fotocópias deverão ser apresentadas com os originais confirmando a autenticidade. Os menores de

18 anos deverão estar acompanhados de responsável financeiro.

7. DA§ DISPoslçõES GERAIS
7.10 VESTIBULAR FASA 2019.2 será válido para o ingresso no segundo §emestre letivo de 2019.
7.2 0s candidatos classificados serão infomados via e-mail e telefone.

7.3 Em caso de mudança de endereço, após a inscrição no VESTIBULAR FASA 2019.2, o candidato deverá
comunicar seu novo endereço, por escrito, a FASA.

7.4 0 candidato ponadoí de necessidades especiais que necessite de atendimento especial para realizar as
provas, deve comunicar a Comissão de Processo Seletivo, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas)
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comprove suas necessidades. Os casos especiais serão atendidos em sala§ específicas, no local de
realização das provas do VESTIBULAFI FASA 2019.2.

7.5 0 acesso às salas do VESTIBULAR FASA 2019.2 sÓ será permitido à equipe da Comissão de Processo
Seletivo.

7.6 A cober[ura de mídia seíá desenvoMda sob orientação da Comissão de Processo Seletivo.

7.7 A Faculdade Santo Angelo - FASA cobra semestralidades e taxas fixadas na foma da lei, cujos valores
e formas de pagamento podem ser obtidos pelo candidato através do site ou pelo telefone (55) 3312-1337.

7.8 0s programas dos cursos e demais componentes curriculares, sua duração, requisitos, qualificação dos
professores,

recursos disponíveis e critérios de avaliação, se encontram à disposição dos alunos

devidamente matriculados.

7.9 A Comissão de Processo Seletivo pode, sempre que necessários, adotar normas complementares,
promovendo a competente divulgação.
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ANEXO 1

CONTEÚ DOS PROGRAMÁTICOS

Os Conteúdos Programáticos estão alicerçados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
LDB (LEl 9394/96).

Modulo 1 - 0 candidato deverá demonstrar domínio dos conteúdos dos princípios científicos que

presidem a produção moderna, o conhecimento das formas contemporâneas de linguagem e o domínio de
conhecimentos atuais, necessários ao exercício da cidadania. Sendo organizadas da seguinte forma: 10 (dez)
questões de conhecimentos gerais/atualidades; 05 (cinco) questões de Química; 05 (cinco) questões de
Física; 05 (cinco) questões de matemática; 05 (cinco) questões de português.

Módulo 11 - 0 candidato deverá demonstrar conhecimentos na escrita de uma redação com temática
defina pela Comissão de Processo Seletivo.

