
FACULDADE SENA AIRES

S3) FACESA

Edital do Processo Seletivo - 2° Semestre de 2022

1. Disposipoes Preliminares

1.1

1.2

1.3

1.4

Todo candidate fica ciente de que, caso nao consiga comprovar, ate a 

epoca da matricula, a conclusao do Ensino Medio (2° grau ou equivalente), por meio 

da apresentapao de todos os documentos exigidos no item 10.2.1 deste Edital, a sua 

desclassificapao sera automatica, sem direito a qualquer reclamagao ou recurso.

O Processo Seletivo do 2°/2022, para o preenchimento das vagas 

oferecidas pela Facesa, sera realizado a partir das seguintes formas de ingresso: 

Vestibular Agendado EAD, uso da nota do Exame Nacional do Ensino Medio - 

Enem, Transferencia Externa e Segunda Graduapao, a serem detalhadas no 

decorrer deste documento.

Todo atendimento realizado presencialmente seguira ao protocolo de 

biosseguranpa.

Faculdade de Ciencias de Educapao Sena Aires - Facesa 

Comissao do Processo Seletivo - CPS
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Poderao inscrever-se para o Processo Seletivo EAD do 2°/2022 os 

candidatos que tenham concluido ou que venham a concluir o Ensino Medio (2° 

Grau ou equivalente) ate a data final estabelecida para as matriculas dos 

classificados.

O Diretor-Presidente da Faculdade de Ciencias e Educapao Sena Aires - 

Facesa, mantida pelo Centro Tecnolbgico de Educapao Sena Aires Ltda - 

Cetesa, no uso de suas atribuipbes e tendo vista as recomendapbes da Comissao 

do Processo Seletivo - CPS, torna publico torna publico o Edital n° 002/2022 do 

Processo Seletivo do Vestibular Agendado EAD para o preenchimento de vagas do 

segundo semestre do ano letivo 2022 para cursos ofertados, na modalidade de 

Educapao a Distancia - EAD, em obediencia as normas que se seguem.
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2. Sede e Polo

InformaQoes Gerais: Telefone: (61) 3627 - 4200 Valparaiso de Goias-2.1
GO e (62) 3202 - 4858 Goiania- GO

Enderepos da Sede e do Polo de Apoio Presencial:2.2

a) Sede: Valparaiso de Goias - GO: Rua Acre Quadra 2 Lotes 17/18

Chacaras Anhanguera - CEP: 72870.508 Valparaiso de Goias - Goias.

b) Polo de Apoio Presencial: Quinta Avenida n° 996, Setor Universitario

- CEP: 74605-040 - Goiania - Goias.

3. Dos Cursos e das Vagas

3.1
modalidade EAD de acordo com o seu desempenho de ingresso escolhida e com o

numero de vagas oferecidas.

3.2 Os cursos e as vagas ofertados, modalidade EAD, pela Facesa sao

distribuidos na Sede (Valparaiso de Goias-GO) ou no Polo de Apoio Presencial

(Goiania-GO), de acordo com o quadro a seguir.

Sede
Curso Modalidade N° alunos

Total
(anos)por turma

(horas)
GO)

150 150 3.254bEAD 150 4 anos

Ciencias Contabeis
EAD 150 150 150 3.255h 4 anos

(Bacharelado)

EAD 150 150 150 3.860h 4 anos

Gestao Financeira
EAD 150 150 150 1.695h 2 anos

(CST)

Processes EAD 150 150 150 1.650h 2 anos

Pedagogia 

(Bacharelado)

Administra<?ao 

(Bacharelado)

Elaborado por: Comissao do Processo Seletivo da Facesa - Aprovado por: Resolupao n° 04/2022/Consu r-
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(Valparaiso 

de Goias -

Apoio 
Presencial

Carga
Horaria

Dura^ao 

de Curso

(Goiania-

GO)
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Vagas

Polo de

Os candidates serao classificados por curso, para os cursos na
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Gerenciais (CST)

4. InscriQao no Processo Seletivo

portalon-line noa

candidatoManual dodo em:anexo

b) No ato da inscripao para o curso na modalidade EAD, o candidato 

devera optar obrigatoriamente pela Sede ou Polo de Apoio Presencial.

Telefone: (61) 3627-4200 
Rua Acre, Qd. 02. Its. 17/18, s/n 
Setor de Chacaras Anhanguera 

Valparaiso de Goias/GO 
CEP 72870-508

4.1 As inscripbes dos candidates para o Processo Seletivo do 2° semestre de 

2022 serao realizadas a partir de 02 de maio de 2022 ate o dia 21 de agosto de 

2022.

Portaria de Autoriza?ao de Cursos n° 487/2019

DOU 25.10.2019

Quadro 1 - Cursos Oferecidos, Modalidade EAD, Vagas, Carga Horaria, Duragao e Ato

Autorizativo

4.5 O candidato devera declarar no requerimento da Inscripao se possui 

algum tipo de necessidade de auxilio especial para realizagao da

prova.

Elaborado por: Comissao do Processo Seletivo da Facesa - Aprovado por: Resolugao n° 04/2022/Consu -
Versaol.O I .f

4.2 Para realizar a inscripao o candidato necessita:

a) Preencher a ficha de inscripao 

http://portal.Facesa.com.br/

4.3 No anexo do Manual do candidato (disponivel 

http://portal.Facesa.com.br/) ha descripao do passo a passo para 

realizapao de todas as etapas do processo seletivo, a saber:

• Inscripao no Processo Seletivo;

• Realizapao da Prova de Redapao;

• Matricula;

• Instrupbes apbs a confirmapao do pagamento da primeira 

mensalidade.

4.4 A inscripao do candidato implicara no conhecimento e aceitapao 

(aceite on-line) do teor do Manual do Candidato, e das demais 

condipbes estabelecidas no presente Edital, das quais nao podera 

alegar desconhecimento.

http://portal.Facesa.com.br/
http://portal.Facesa.com.br/


FACULDADE SENA AIRES

S3 FACESA

5. Vestibular Digital

5.1

5.2

5.3

6. Da ClassificaQao e Desclassifica^ao dos Candidates

6.1

6.2 Em caso de empate, o criterio de desempate sera a idade do candidato 

em ordem decrescente, do mais velho ao mais novo.

A classificapao dos candidatos de todos os cursos dar-se-a pelo 

numero total de pontos obtidos pelo candidato na prova, sendo efetivada a matricula 

dos candidatos classificados ate o limite de vagas para cada curso, objeto do 

processo seletivo, incluindo a selepao por meio do Enem.

Os resultados do Processo Seletivo serao divulgados em ate 2 (dois) 

dias uteis apbs a realizagao das provas, pelo portal http://portal.Facesa.com.br/. A 

Facesa tambem notificara o candidato via WhatsApp, SMS, e e-mail institucional, 

sobre o resultado do processo seletivo e especificara, no ambiente do processo 

seletivo, os procedimentos de matricula.

5.1.1 A prova sera composta por uma redagao com temas definidos pela 

CPS da Facesa, com minimo de 300 caracteres e maximo de 1000 caracteres. A 

redagao valera de zero a dez pontos e sua nota minima para aprovagao sera de 4 

(quatro) pontos e o candidato devera ater-se aos criterios da norma culta da lingua 

portuguesa.

A realizagao das provas do Vestibular Digital ocorrera, via eletronica, 

por meio do enderego eletronico http://portal.Facesa.com.br/, a qualquer momento 

durante o periodo disposto no presente edital. O inicio das provas se dara no dia 08 

de maio 2022 e termino em 21 de agosto de 2022.

Elaborado por: Comissao do Processo Seletivo da Facesa - Aprovado por: Resolupao n° 04/2022/Consu -
VersSo 1.0 1

Telefone. (61) 3627-4200 
Rua Acre. Qd. 02. Lts.17/18, s/n 
Setor de Chacaras Anhanguera 

Valparaiso de Gotes/GO 
CEP 72870-508

A prova do Processo Seletivo destina-se exclusivamente aos 

candidatos que optarem pelo Vestibular Digital. Candidatos que realizaram o Enem 

estao isentos da prova de redagao, sendo adotado o resultado do referido exame.

http://portal.Facesa.com.br/
http://portal.Facesa.com.br/
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

7.1

7.2 Apos a inscripao, caso o candidato tenha obtido no exame media igual 

ou superior a 300 (trezentos) pontos e nao tiver zerado a prova de Redapao, a 

convocapao sera realizada no prazo de ate 2 (dois) dias uteis, ou no ato da 

apresentapao do boletim junto ao SAP na Sede ou Polo de Apoio Presenciial, ou pelo 

prdprio sistema de Vestibular EAD.

O candidato que for aprovado e classificado devera enviar a Secretaria 

Academica da Sede ou no Polo de Apoio Presencial a documentapao descrita neste 

Edital, a fim de concluir seu processo de matricula de forma on-line.

Deve ficar evidenciado que a documentapao enviada sera homologada 

pela Secretaria Academica da Sede e, caso esteja ilegivel ou maculada por qualquer 

outro dano, devera ser reenviada para que atenda os preceitos da Facesa e da 

Universidade Federal de Goias (UFG) a quern cabe o registro final do Diploma de 

egressos da Facesa.

Sera desclassificado o candidato que nao obtiver a nota minima de 4 

(quatro) pontos na redapao.

A avaliapao dos candidates inscritos para o Processo Seletivo Enem 

EAD sera realizada a partir da analise da pontuapao do candidato que tenha 

realizado a prova do Enem, a partir do ano de 2010.

Elaborado por: Comissao do Processo Seletivo da Facesa - Aprovado por: Resolupao n° 04/2022/Consu - 
Versao 1.0

Tdefone: (61) 3627-4200 
Rua Acre. Qd. 02. Lts.17/18, s/n 
Setor de Chacaras Anhanguera 

Valparaiso de Goias/GO 
CEP 72870-508

O candidato que participar do Processo Seletivo com documentos 

falsos ou outros meios ilicitos podera ser enquadrado por crime de uso de 

documento falso (art. 304, CP) ou de falsa identidade (art. 307, CP).

7. Processo Seletivo Enem

O candidato que utilizar quaisquer tipos de artiffeios, transcripao ou 

copia para a produpao do texto da redapao podera ser enquadrado no crime de 

plagio, tipificado no Cddigo Penal Brasileiro, art. 184. Caso seja constatada 

irregularidade apbs efetivapao de matricula, a Secretaria Academica da Sede 

cancelara a matricula, apds precedida de processo administrative previo, 

assegurados o contraditorio e a ampla defesa.
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7.3

7.4

8. Segunda Gradua^ao

8.1

9.Transferencias Externa

Para inscri^ao no Processo Seletivo de Portador de Diploma de Curso 

Superior exige-se cdpia autenticada ou acompanhada do original do RG e do 

diploma de conclusao de curso graduapao devidamente registrado, ofertado por 

Instituipao devidamente credenciada no Ministerio da Educagao - MEC.

9.1 Para inscrigao no Processo Seletivo de Transferencia Externa, exige-se 

cdpia autenticada ou acompanhada do documento original do RG e de Declarapao 

de Vinculo Academico com outra IES, apresentando vinculo no semestre anterior ao 

atual, ou matricula devidamente trancada.

O Boletim de Desempenho Individual devera ser encaminhado pelo 

prdprio sistema de Vestibular EAD ou, ainda, podem ser entregue presencialmente 

no Setor de Protocolo e Atendimento - SAP na sede ou no Polo de Apoio Presencial.

Telefone: (61)3627-4200 
Rua Acre, Qd. 02. Lts.17/18, s/n 
Setor de Chacaras Anhanguera 

Valparaiso de Goias/GO 
CEP 72870-508

9.2 Apos a realizagao da inscrigao pelo portal http://portal.Facesa.com.br/. os 

documentos listados no item 9.1 deverao ser encaminhados pelo prdprio sistema de 

Vestibular EAD ou, ainda, podem ser entregues presencialmente no SAP na Sede 

ou no Polo de Apoio Presencial.
Elaborado por: Comissao do Processo Seletivo da Facesa - Aprovado por: Resolupao n° 04/2022/Consu - 0

Versao 1.0 1

8.2 Apos a realizagao da inscrigao pelo portal http://portal.Facesa.com.br/, os 

documentos listados no item 8.1 deverao ser encaminhados pelo prdprio sistema de 

Vestibular EAD ou, ainda, podem ser entregues presencialmente no SAP na Sede 

ou no Polo de Apoio Presencial.

8.3 O resultado do Processo Seletivo de Segunda Graduagao sera informado 

ao candidato em ate 2 (dois) dias uteis, apds o envio dos documentos conforme itens 

8.1 e 8.2, pelo portal http://portal.Facesa.com.br/. A Facesa tambem notificara o 

candidato via WhatsApp, SMS, e e-mail institucional.

Serao desclassificados os candidatos que nao tenham obtido a 

pontuagao minima exigida no item 7.2

http://portal.Facesa.com.br/._
http://portal.Facesa.com.br/
http://portal.Facesa.com.br/
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9.3 O resultado do Processo Seletivo EAD Transferencia Externa sera

10. Da Matricula

10.2.1

10.1 A efetiva^ao da matricula dos candidatos classificados e selecionados 

no Processo Seletivo EAD e no Processo Seletivo Enem EAD, sera processada 

apds recebimento de toda a documentapao informada neste Edital e confirmapao do 

pagamento da primeira mensalidade pela instituipao bancaria, pela propria 

plataforma de Vestibular Digital EAD.

candidate, apds sua aprovapao no processo seletivo, e apds aceitar os termos do 

contrato de prestapao de servipos educacionais lhe sera dado conhecimento (aceite 

on-line) de seu teor e, ao concluir seu processo de matricula, com o pagamento da 

primeira mensalidade, sera permitido imprimir e armazenar o referido contrato.

informado ao candidate em ate 2 (dois) dias uteis, apds o envio dos documentos 

conforme itens 9.1 e 9.2, pelo portal http://portal.Facesa.com.br/. A Facesa tambem 

notificara o candidato via WhatsApp, SMS, e e-mail institucional.

c)
d)

e)

Telefone: (61) 3627-4200 
Rua Acre. Qd. 02. Lts.17/18, s/n 
Setor de Chacaras Anhanguera 

Valparaiso de Goias/GO 
CEP 72870-508

a) Histdrico escolar do Ensino Medio (2° Grau ou equivalente), 

reconhecidos pelos drgaos oficiais competentes (cdpia autenticada);

b) Certificado de conclusao e histdrico do Ensino Medio (2° Grau ou 

equivalente), reconhecidos pelos drgaos oficiais competentes (cdpia 

autenticada);

Duas fotos 3x4 recentes;

Carteira de Identidade - Cl (cdpia simples frente e verso legivel);

Certidao de nascimento e/ou casamento (cdpia simples frente e 

verso legivel);

f) Cadastro de Pessoa Fisica - CPF (cdpia simples legivel);
Elaborado por: Comissao do Processo Seletivo da Facesa - Aprovado por: Resolupao n° 04/2022/Consu -

Versao 1.0

Somente serao aceitos os requerimentos de matricula dos 

candidatos que enviarem a documentagao abaixo relacionada, que podera ser 

enviada pelo prdprio sistema de Vestibular EAD ou, ainda, podem ser entregues 

presencialmente no SAP na Sede ou no Polo de Apoio Presencial:

10.2 A matricula do candidato sera feita eletronicamente no link enviado ao

http://portal.Facesa.com.br/
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10.3.10s alunos estrangeiros devem apresentar os seguintes documentos:

10.3.2 No caso de Diploma Estrangeiro, devera apresentar a revalidagao do 

diploma de acordo com a Resolugao n°03, de 22 de junho de 2016, do Conselho 

Nacional de Educagao.

10.3.3 No caso de Ensino Medio concluido no exterior, deve-se considerar a 

documentagao listada no item 10.3.1.

10.4 Os candidates ingressantes via Segunda Graduagao, tern o prazo de ate 

10 (dez) dias a contar da realizagao da solicitagao de matricula, a documentagao 

abaixo relacionada, que sera enviada eletronicamente pelo proprio sistema de 

Vestibular EAD ou, ainda, podem ser entregues presencialmente no SAP na Sede 

ou no Polo de Apoio Presencial:

10.3 Os alunos portadores de cursos concluidos no exterior deverao 

apresentar declaragao de equivalencia ao Ensino Medio (2° Grau ou equivalente), 

emitida pelo Conselho de Educagao - Setor de Convalidagao de Estudos.

Telefone: (61) 3627-4200 
Rua Acre, Qd. 02. Lts.17/18, s/n 
Setor de Chacaras Anhanguera 

Valparaiso de Goias/GO 
CEP 72870-508

g)

h)

i)

Titulo de Eleitor (cdpia simples frente e verso legivel);

Comprovante de residencia (cdpia simples legivel); e

Certificado de alistamento militar ou reservista (para candidates do 

sexo masculino - cdpia simples frente e verso legivel).

a) Declaragao de Equivalencia do Ensino Medio emitida pelo 

Conselho de Educagao - Setor de Convalidagao de Estudos (cdpia 

autenticada);

b) Certidao de nascimento e/ou casamento (cdpia simples frente e 

verso legivel);

c) Passaporte e/ou Cedula de Identidade de Estrangeiro - CIE 

(cdpia simples legivel);

d) Cadastro de Pessoa Fisica - CPF (cdpia simples legivel); e

e) Comprovante de residencia (cdpia simples legivel).

Elaborado por: Comissao do Processo Seletivo da Facesa - Aprovado por: Resolupao n° 04/2022/Consu -
Versaol.O j r ,
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10.5 Os candidatos ingressantes via Transferencia Externa, tern o prazo de 

ate 10 (dez) dias a contar da realizagao da solicitagao de matricula, a documentapao 

abaixo relacionada, que sera enviada pelo proprio sistema de Vestibular EAD ou, 

ainda, podem ser entregues presencialmente no SAP na Sede ou no Polo de Apoio 

Presencial:

Elaborado por: Comissao do Processo Seletivo da Facesa - Aprovado por: Resolupao n° 04/2022/Consu - 
Versao 1.0

b)

c)
d)

Telefone: (61) 3627-4200 
Rua Acre. Qd. 02. Lts.17/18, s/n 
Setor de Chacaras Anhanguera 

Valparaiso de Gotes/GO 
CEP 72870-508

Cadastro de Pessoa Fisica - CPF (copia simples legivel);

Titulo de Eleitor (copia simples frente e verso legivel);

Comprovante de residencia (copia simples legivel); e

Certificado de alistamento militar ou reservista (para candidatos 

do sexo masculino - copia simples frente e verso legivel).

a) Historico escolar do Ensino Medio (2° Grau ou equivalente), 

reconhecidos pelos orgaos oficiais competentes (copia autenticada);

b) Certificado de conclusao e historico do Ensino Medio (2° Grau ou 

equivalente), reconhecidos pelos orgaos oficiais competentes (copia 

autenticada);

c) Declarapao de reconhecimento/autorizagao de funcionamento do 

curso (se a informagao nao constar do Historico Escolar);

d) Declaragao de vinculo academico com data atual, emitida pela IES 

de origem;

e) Historico Escolar do Curso Superior de origem com data de 

emissao atual;

f) Declaragao sobre a situagao do aluno no Exame Nacional de 

Desempenho Academico - ENADE com data atual, caso nao conste no 

historico;

g) Duas fotos 3x4 recentes;

a) Diploma registrado de curso superior reconhecido, emitido por 

instituigao credenciada pelo Ministerio da Educagao (copia 

autenticada);

Duas fotos 3x4 recentes;

Carteira de Identidade - Cl (copia simples frente e verso legivel);

Certidao de nascimento e/ou casamento (copia simples frente e 

verso legivel);

e)

f)

g)

h)
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Seletivo, ate o preenchimento de todas as vagas oferecidas para cada curso.

11. Do Trancamento, Cancelamento e Desistencia da Matncula

11.1 Trancamento:

10.6.1 Nesse caso especifico devera o responsavel entrar em contato com a 

Instituigao por meio do e-mail: servicointerno@senaaires.com.br, para que seja 

viabilizada a matricula do candidate aprovado;

10.7 Caso o candidato aprovado no processo seletivo seja menor de idade 

devera ser representado legalmente por seu responsavel para todos os fins de 

direito.

10.6 Admite-se a matricula por procuragao, desde que o procurador esteja 

legalmente habilitado e apresente os documentos exigidos neste Edital.

10.8 Vencido o prazo para a matricula e restando vagas disponiveis, serao 

convocados em ordem decrescente os candidates classificados no Processo

Elaborado por: Comissao do Processo Seletivo da Facesa - Aprovado por: Resolupao n° 04/2022/Consu
Versao 1.0

Telefone: (61)3627-4200 
Rua Acre, Qd. 02. Lts.17/18, s/n 
Setor de Chacaras Anhanguera 

Valparaiso de Goias/GO 
CEP 72870-508

a) O aluno podera solicitar o trancamento de sua matricula a qualquer 

tempo nos termos da legislagao pertinente, obedecendo a legislagao educacional e 

as normas da Facesa. Em caso de desistencia/trancamento da vaga, apos o inicio 

do semestre letivo, o aluno estara sujeito ao pagamento das parcelas venciveis ate o 

mes do requerimento de desistencia.

h) Carteira de Identidade - Cl (cdpia simples frente e verso legivel);

i) Certidao de nascimento e/ou casamento (cdpia simples frente e 

verso legivel);

j) Cadastre de Pessoa Fisica - CPF (cdpia simples legivel);

k) Titulo de Eleitor (cdpia simples frente e verso legivel);

l) Comprovante de residencia (cdpia simples legivel); e

m) Certificado de alistamento militar ou reservista (para candidates do 

sexo masculino - cdpia simples frente e verso legivel).

mailto:servicointerno@senaaires.com.br
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11.2 Cancelamento:

11.3 Desistencia:

n

12. Do Aproveitamento de Estudos

12.1

13. Do Inicio e Local do Curso

13.1

As solicitaQbes de aproveitamento de estudos serao permitidas de 

acordo com o prazo previsto em calendario academico. Apos este periodo, a 

solicitapao sera recebida visando apenas modules subsequentes sem possibilidade 

de aproveitamento para primeiro periodo, periodo este que o aluno deve cursar na 

totalidade.

12.2 Os aproveitamentos de estudos serao solicitados mediante entrega do 

histdrico escolar e pianos de ensino das disciplinas as quais solicita a dispensa, via 

Sistema Gestor Educacional ou, ainda, podem ser solicitados presencialmente no 

SAP na Sede ou no Polo de Apoio Presencial.

O inicio das aulas no para o segundo semestre do ano letivo de 2022 

dar-se-a a partir do dia 22 de agosto de 2022.

Elaborado por: ComissSo do Processo Seletivo da Facesa - Aprovado por: Resolupao n° 04/2022/Consu - 
Versao 1.0

b) Desistir da matricula e requerer a devolugao do valor pago a esse titulo, em 

ate 30 (trinta) dias, a partir da data da matricula.

Telefone: (61) 3627-4200 
Rua Acre. Qd. 02. Lts.17/18, s/n 
Setor de Chacaras Anhanguera 

Valparaiso de Goias/GO 
CEP 72870-508

a) O cancelamento da matricula no primeiro periodo podera ser de 

iniciativa da Diretoria da Faculdade, caso seja apurada qualquer irregularidade na 

documentagao do aluno ou se houver outra limitagao impeditiva.

13.2 A Facesa se reserva o direito de nao iniciar o periodo letivo com turmas 

que apresentem menos de 50 (cinquenta) alunos matriculados nos cursos de

a) Em caso de Desistencia da Vaga, apds efetuada a matricula, dar-se-a 

cumprimento as clausulas estabelecidas no Proc. Admin. n° 38806/01 - 

PROCON/GO. Para habilitar-se a devolugao, o aluno desistente devera autuar 

processo de Devolugao de Taxa na Facesa.
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14. Das DisposiQdes Gerais

14.1

14.3

A Faculdade de Ciencias e Educa^ao Sena Aires se reserva o direito 

de nao manter a oferta de turma na Sede ou no Polo de Apoio Presencial - com 

numero inferior a 50 (cinquenta) alunos matriculados.

Nao sendo mantida a oferta de algum curso na Sede ou no Polo de 

Apoio Presencial, devido ao numero insuficiente de matriculados (cinquenta alunos 

por turma), podera o aluno:

a) Transferir-se para a Sede ou Polo de Apoio Presencial onde o curso, 

para o qual fora aprovado, foi ofertado e mantido, caso exista vaga.

13.4 Este Processo Seletivo tern validade pelo periodo de 1 (urn) ano, 

podendo o candidate aprovado fazer o aproveitamento de seu Processo Seletivo 

EAD, ficando sua convocapao condicionada a existencia de vagas remanescentes 

no curso pretendido.
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graduapao EAD. Os alunos classificados e matriculados tern o direito de optar por 

outro curso pertencente a mesma area de conhecimento para o qual foi aprovado, 

conforme o numero de vagas disponiveis, devendo, neste caso, submeter-se aos 

prepos e descontos praticados nas mensalidades no ato da formalizapao da nova 

matricula, ou, ainda, optar pelo cancelamento da matricula com devolupao integral 

dos valores pagos. Nao cabe ao aluno, ou ao aluno co-obrigado, qualquer 

reclamapao ou recurso.

13.3 Caso algum impedimento legal ou administrative impossibilite o 

funcionamento de urn curso, a Facesa devolvera mediante solicitapao, a quantia 

referente a matricula e taxas pagas pelos candidates, nao cabendo a eles qualquer 

reclamapao ou recurso.

14.2 A Facesa reserva-se no direito de, apbs o dia 22 de agosto de 2022, 

abrir novas vagas para o presente processo seletivo EAD, caso nao tenham sido 

preenchidas aquelas constantes do Quadro 1 do item 3.2.
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15. Dos Casos Omissos

15.1

Valparaiso de Goias - GO, 02 de maio de 2022.

14.5 A Facesa, a fim de melhorar a qualidade do ensino, reserva-se o direito 

de alterar o Projeto Pedagdgico de seus cursos, bem como as estruturas 

curriculares e atividades complementares, aderindo a esses projetos metodologias 

ativas e inovapoes tecnologicas, assim como o respeito as questdes etnicas e raciais 

e procura adaptar o seu campus a questao da acessibilidade prevista em normas e 

legislagao federal e estadual.

Este Edital do Processo Seletivo EAD - 2°/2022 podera ser modificado 

pela CPS, visando ao melhor exito do concurso.

14.4 O aluno devera comparecer para a realizapao dos encontros presenciais 

de seu curso, previsto em cronograma, o qual tera pleno conhecimento em tempo 

habil antes do inicio de suas atividades pedagogicas.
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b) Solicitar o cancelamento da matricula, com devolugao integral do 

valor pago.

15.2 As modificagdes, se necessarias, serao tornadas publicas e estarao de 

acordo com a legislagao vigente.

15.3 A inscrigao do candidate implica a aceitagao das condigbes do 

concurso e das decisbes que possam ser tornadas pela CPS em casos omissos.


