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EDITAL N° 02i2020
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A Comissão de Processo Seletivo, nomeada pela Portaria n°05/2020, no uso de suas atribuições legais, de

acordo com o que estabelece o presente edftal, toma pública a abertura de inscrições e as nomas que regem o

Processo Seletivo - Vestibular 2020/2 para os cursos de Administração, Agronomia,  Engenharia Ambiental e

Sanitária, Engenharia Civil,  Engenharia Mecânica,  Engenharia Química, Medicina Veterinária e Pedagogia,

com base na legislação vigente, para o segundo periodo letivo de 2020.

1. PROCESSO DE INSCRIÇÃ0

1,1  0  processo  de  inscrição  compreende  o  preenchimento  da  Ficha  de  lnscrição  disponível  no  endereço

eletrônico www.seiafasa.com.br e o pagamento da taxa de inscrição a que se refere o item 1.3.

1.2 0 candidato ou o seu representante, ao efetivar a lnscrição, declara-se ciente e de acordo com as nomas

da FASA e aceita as decisões que possam ser tomadas pela Comissão de  Processo Seletivo,  devidamente

nomeada, nos casos omissos e nas situações não previstas neste Edital.

1.3 Taxa de /nsc»'ção: 0 vak)r da taxa de inscrição será de R$30,00 (trinta reais).

1.4 A inscrição poderá ser realizada até o dia 24 de junho de 2020.

1.5 No ato da inscrição o(a) candidato(a) indicará a foma de ingresso que deseja, consoante item 3 do presente

Edital.

2. DAS VAGAS

2.1  Curso oferecido no processo seletivo:
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Engenharia

Ambiental e

Sanitária

Engenhariã Civil

Engenharia

Mecânica

Engenha

Química

Medici na Veterinária

Notumo

Altemância

10 semestnes

10 semestres

1 0 semestnes

10 semestnes

FysJ2.Jl

R$72,77

R$72,77

R$82,31

R$1,455,38

R$1.455,38   ,

R$1.455,38

R$1.975,53

R$727,69

R$727,69

R$987,76

* 0 valor leva em consideração a quantidade total dos créditos ofertados no primeiro semestre.

W Valor com bolsa de 50% para ingressantes na modalidade vestibular agendado, transferência externa e segunda graduação.

2.2 As vagas oferecidas serão preenchidas de acordo com a ordem de classificação do candidato.

2.3 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 ofertadas. Neste caso, o candidato

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

3. DAS FORMAS DE INGRESSO

3.10 processo seletivo contempla as seguintes formas de ingresso:

3.1.1   VESTIBULAR   DIGITAL,   que   consiste   no   processo   seletivo   simplificado,   por   meio   do   qual   o(a)

candidato(a) se submete a avaliação de conhecimento por meio digital.

3.1.2TRANSFERÊNCIAEXTERNA,queconsistenoprocessoseletivopormeiodoqualseprocessaoingresso

de estudante que esteja com matrícula ativa em outra lnstituição de Ensino Superior, regularmente credenciada

em cursos autorizados/reconhecidos, nos termos da legislação vigente;

3.1.3 SEGUNDA GRADUAÇÃO,  por meio do qual se processa o ingresso de candidatos (as) que

graduação  concluída  e  ceriificada.  0  processo  seletivo  consiste  na  apresentação  e  da

diploma de graduação, que deve ter sido expedido por lnstituição de Ensino Superior crede

a graduação em curso reconhecido, nos termos da legislação vigente.

rimeiro

Provar



FA`.
FACULDADE SANTO ÂNGEL0

Sociedade Educacional Santo Ângelo LTDA
CNPJ: 31.434.485/0001 -55

Rua do Seminário, 188, Bairro Vera Cruz,
Santo Ângelo/RS - CEP: 98807-296

www.sejafasa.com.br
Fone: 55 3312-1337

Credenciada peh} MEC P®r(aria m OOU ii° 802, de 16 d® Agosto de 2018

4. DO PROCESSO SELETIVO

4.1  DO VESTIBULAR DIGITAL

4.1.10 processo seletivo será realizado de forma digital,  com  início as  18h  (dezoito  horas) do dia 27 de

junho de 2020 e término as 18h (dezoito horas) do dia 28 de junho de 2020.

4.1.2 0s candidatos que necessitarem de Banca Especial deverão solicitá-la confome segue esclarecimentos:

4.1.2.1 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 (ari. 205), tendo como princípio do ensino a igualdade de condições

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

da pesquisa e da criação ariística, segundo a capacidade de cada um (art. 208, V). 0 Decreto n° 6.949/09 que

Ratifica,  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:

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

alterações dadas pela Redação pelo Decreto n° 5.296, de 2004, mediante apresentação do atestado médico,

conforme as disposições contidas, neste Edital.

b)  Obedecidas  rigorosamente  as  normas  do  VESTIBULAR  FASA  2020/2,  as  pessoas  com  deficiência  e

necessidades especiais serão atendidas conforme a especificidade de cada caso.

4.1.3  0s  interessados  em  usufruir de  condições  especiais  para  realização  da  prova  deverão  requerê-Io  à

Comissão  de  Processo  Seletivo,  justificando  a  necessidade específica,  anexando  laudo  médico,  em  até  15

(quinze) dias que antecedem a prova digital.

4.1.3.1  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 divisão de protocolo,  no

mesmo endereço.

4,1.4   Sob   nenhuma   hipótese   será   concedido   atendimento   especial   a   candidatos   com   d

necessidades especiais que não formalizarem a solicitação, nos termos previstos, neste

iciência   e
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4.1.5 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.

4.1.6  0  candidato  com  deficiência  pariicipará  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 da prova.

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

seletivo, tomar medidas para assegurar a lisura deste ceriame.

4.1.8 Quanto a Classificação, a pontuação nesta modalidade de ingresso é o resultado da avaliação, ocupando

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

4.1,9 0 preenchimento das vagas oferecidas obedecerá à ordem de classificação dos candidatos.

4.1.10 Havendo candidatos ocupando idêntica classificação, o desempate é feito levando-se em conta a idade

do candidato. A preferência será dada ao candidato mais velho.

4.2 DA TRANSFERÊNCIA EXTERNA

4.2.1  0 ingresso  por transferência externa será concedido,  exclusivamente,  para estudante  que esteja com

matrícula    ativa    em    outra    lnstituição    de    Ensino    Superior   regularmente    credenciada    e    em    cursos

autorizados/reconhecidos, nos termos da legislação vigente.

4.2.2  Para a formalização da inscrição,  o (a) candidato (a) deve apresentar pessoalmente ou  por procurador

(Procuração com firma reconhecida em Cartório), a seguinte documentação:

a) Ficha de inscrição, disponível na Secretaria Acadêmica da FASA, devidamente preenchida e assinada.

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

Cartório ou cópia simples acompanhada do original, para conferência;

c) Certidão de  Nascimento, ou  Casamento em caso de alteração de nome:  apresentar cópia autenticada em

Cariório ou cópia simples acompanhada do original,  para conferência;

d) Cadastro de Pessoa FÍsica (CPF): apresentar cópia autenticada em Cariório ou cópia simples acom

do original, para conferência;

e) Cópia Autenticada do Ceriificado e Histórico Escolar do Ensino Médio;

f) Histórjco Escolar de Graduação (Original) -constar reconhecimento ou autorização do curs

nhada
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g)  Cópia  Original  do  Programa  de  todas  as  disciplinas  cursadas  com  aprovação  na  lnstituição  de  Ensino

Superior de origem;

h) Atestado de vínculo matrícula na lnstituição de Ensino Superior de origem.

i) Demais documentos que a FASA considerar necessários.

Parágrafo único. A ausência de qualquer um dos documentos exigidos no item 4.2.2 implicará no indeferimento

da inscrição.

4.2.3 Poderá, em casos excepcionais, ser requerido pela FASA que o envio da documentação seja realizada

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.

4.3 DA SEGUNDA GRADUAÇÃ0

4.3.1  Para a formalização da inscrição, o (a) candidato (a) deve apresentar pessoalmente ou  por procurador

(Procuração com firma reconhecida em Cariório), a seguinte documentação:

a) Ficha de inscrição, disponível na Secretaria Acadêmica da FASA, devidamente preenchida e assinada.

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

Cariório ou cópia simples acompanhada do original, para conferência;

c) Ceriidão de Nascimento, ou  Casamento em caso de alteração de nome:  apresentar cópia autenticada em

Cartório ou cópia simples acompanhada do original, para conferência;

d) Cadastro de Pessoa FÍsica (CPF): apresentar cópia autenticada em Cariório ou cópia simples acompanhada

do original, para conferência;

e) Cópia Autenticada do Ceriificado e Histórico Escolar do Ensino Médio;

f) Histórico Escolar de Graduação (Original) -constar reconhecimento ou autorização do curso;

Parágrafo único. A ausência de qualquer um dos documentos exigidos no item 4.3.1  implicará no indeferimento

da inscrição.

g) Demais documentos que a FASA considerar necessários.

4,3.2  Caso o(a) candidato(a)  tenha  interesse em  processar o  aproveitamento de estudos,  deve formalizar o

das
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4.3,3 Poderá, em casos excepcionais,  ser requerido pela FASA que o envio da documentação seja realizada

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.

5. DA MATRICULA

5.1  A  matrícula  dos  alunos  classificados  será  realizada  em  até  05  (cinco)  dias  úteis  da  divulgação  do(s)

resultado(s).

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

a)    Candidatos excedentes no VESTIBULAR FASA 2020 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.

5.3 Dos documentos necessários para a realização da matrícula:

-  Fotocópia da Carieira de ldentidade;

-  Fotocópia do CPF;

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

-  Fotocópia da Ceriidão de Nascimento ou Casamento;

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

candidato do sexo masculino;

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

-  Fotocópia do Histórico Escolar de Ensino Médio ou equivalente;

-  2 Fotos 3 x 4 (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 financeiro,

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1  0 processo seletivo regulamentado por este Edital será válido para o ingresso no segundo semestre

de 2020.

6.2 0s candidatos classificados serão informados via e-mail e telefone.
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6.3 Em caso de mudança de endereço, após a inscrição no processo seletivo, o candidato deverá comunicar

seu novo endereço, por escrito, a FASA.

6,4 A Faculdade Santo Ângelo - FASA cobra semestralidades e taxas fixadas na forma da lei, cujos valores e

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

6.5 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.

6.6 A Comissão de Processo Seletivo pode, sempre que necessário, poderá adotar normas complementares,

promovendo a competente divulgação.

6.7 São de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) as informações prestadas no ato da inscrjção, bem como

o acompanhamento dos resultados do processo seletivo, em observância às normas e condições estabelecidas

neste edital, sobre as quais não poderá alegar desconhecimento.

6.8 0s(as) candidatos(as), não convocados ou os convocados que não efetuarem a matrícula, poderão retirar

sua documentação na Secretaria Acadêmica da FASA até 10 de julho de 2020. ApÓs essa data,  a referida

documentação será descariada.

6.9   0(a)   candidato(a),   que,   comprovadamente,   apresentar   documentos   falsos,   fornecer   informações

inverídicas,  utilizar quaisquer meios  ilícitos ou descumprir as  normas deste edital será eliminado e perderá o

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

legais.

6.10 0 ato de inscrição implica ciência e concordância, por parie do(a) candidato(a), com as condições expostas

neste edital e nas normas complementares para o curso pleiteado.

Santo Ângelo/RS,19 de Maio de 2020.
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