
FACULDADE SENA AIRES

S3] FACESA

1. DisposiQdes Preliminares

1.1

1.2

1.4

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

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

da apresentagao de todos os documentos exigidos no item 11.2.1 deste Edital, a sua 

desclassificagao sera automatica, sem direito a qualquer reclamagao ou recurso.
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Faculdade de Ciencias de Educagao Sena Aires - Facesa 

Comissao do Processo Seletivo - CPS

Edital do Processo Seletivo - 2° Semestre de 2022

Todo atendimento realizado presencialmente seguira o protocolo de 

biosseguranga.

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

Valparaiso de Goias/GO 
CEP 72870-508

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

Facesa, mantida pelo Centro Tecnologico de Educagao Sena Aires Ltda. - 

CETESA, no uso de suas atribuigdes e tendo vista as recomendagdes da Comissao 

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

Processo Seletivo do Vestibular Digital para o preenchimento de vagas do segundo 

semestre do ano letivo 2022 para cursos ofertados, na modalidade presencial, em 

obediencia as normas que se seguem.

Poderao inscrever-se para o Processo Seletivo Digital do 2°/2022 os 

candidates 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.

1.3 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 Digital, uso da nota do Exame Nacional do Ensino Medio - 

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

decorrer deste documento.
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2. Campus da Facesa

2.1 InformaQoes Gerais: Telefone: (61) 3627 - 4200 Valparaiso de Goias -
GO.

2.2 Enderego do Campus da Facesa:

Valparaiso de Goias - GO: Rua Acre, Quadra 2, Lotes 17/18,

Chacaras Anhanguera - CEP: 72870-508, Valparaiso de Goias - Goias.

3. Dos Cursos e das Vagas

3.1 Os candidates serao classificados por curso e turno, para os cursos na

modalidade presencial de acordo com o seu desempenho em qualquer

modalidade de ingresso escolhida e com o numero de vagas oferecidas.

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

distribuidos em 1(um) campus, de acordo com o quadro a seguir.
N° de vagas

Curso Modalidade
Matutino Noturno

Presencial 67 67 4.240h 5 anos

Presencial 60 60 60 3.200h 4 anos

Presencial 60 60 60 3.200h 4 anos

Presencial 120 120 80 4.000h 4 anos

Presencial 50 50 50 2.500h 2 anos

Presencial 80 80 80 4.000h 4 anos

Presencial 100 100 80 4.000h 4 anos

Presencial 50 50 50 2.480h 2 anos

Direito 
(Bacharelado)

Duragao 
do Curso 

(anos)

Portaria de 
Reconhecimento
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N° de 
alunos 

por 
turma

Carga 
horaria 
total 

(Koras)

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

Valparaiso de Goias/GO 
CEP 72870-508

A Kora aula e equivalents a Kora relogio (60 minutes)
O local de funcionamento dos cursos sera no Campus da Facesa, conforme item 2.2 

Quadro 1 - Cursos Oferecidos, Modalidade, Vagas, Carga Horaria, Duragao e Atos de

Autorizagao e Renovagao de Reconhecimento.

Educagao Fisica 
(Bacharelado)

Educagao Fisica 
(Licenciatura) 
Enfermagem 

(Bacharelado) 
Estetica e Cosmetica 

(Tecndlogo) 
Farmacia 

(Bacharelado) 
Fisioterapia 

(Bacharelado) 
Gestao Hospitalar 

(Tecndlogo)

n° 292/2020 
DOU 195, 

09.10.2020 
n° 334/2020

DOU 23.10.2020 
n° 334/2020 

DOU 23.10.2020 
n° 110/2021

DOU 25, 05.02.2021 
n° 334/2020

DOU 23.10.2020 
n° 110/2021 

DOU 25, 05.02.2021 
n° 948/2021

DOU 165. 31.08.2021 
n° 334/2020 

DOU 23.10.2020
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4. InscriQao do Processo Seletivo

5. Dos Procedimentos da InscriQao

5.1 Para realiza^ao da inscriQao, faz-se necessario que o candidato:

b) apresente seu Documento de Identidade original.

4.2 A inscrigao do candidato implicara no conhecimento e aceitapao (aceite on

line) do teor do Manual do Candidato, e das demais condipoes estabelecidas 

no presente Edital, das quais nao podera alegar desconhecimento.

5.2.1 As doapdes recebidas serao destinadas a apdes do Nucleo de 

Responsabilidade Social -NRsocial da Facesa.
Elaborado por: Comissao do Processo Seletivo da Facesa - Aprovado por: Resolupao n° 04/2022/Consu -
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Telefone (61) 3627-4200 
Rua Acre, Qd. 02. Lts.17/18, s/n 
Setor de Chacaras Anhanguera 

Valparaiso de Goids/GO 
CEP 72870-508

4.1 As inscripdes dos candidates para o Processo Seletivo Presencial do 2° 

semestre de 2022 serao realizadas a partir de 02 de maio de 2022 ate o dia 

14 de agosto de 2022, no enderepo eletrdnico http://portal.Facesa.com.br/, 

ou presencialmente, no Campus da Facesa:

4.1.1 As inscripdes poderao tambem ser realizadas no Campus da Facesa, na 

Central de Relacionamento, Comunicapao e Marketing, de segunda a 

sexta-feira, no horario das 8h as 18h, e aos sabados, das 8h as 12h.

a) preencha a ficha de inscripao on-line no enderepo 

eletrdnico http://portal.Facesa.com.br/, ou no Campus da Facesa, na 

Central de Relacionamento, Comunicapao e Marketing.

5.2 Ao se inscreverem para o Vestibular Agendado Digital, os candidates 

estarao isentos da taxa de inscripao para aqueles que optarem para a prova on-line, 

e para os candidates que optarem para a realizapao da prova presencialmente, 

doara 1 Kg (um quilo) de alimento nao perecivel, que devera ser entregue no dia da 

prova previamente agendada.

Caso os candidates que realizaram a prova on-line, poderao realizar 

voluntariamente a doapao no dia da efetivapao da matricula.

http://portal.Facesa.com.br/
http://portal.Facesa.com.br/
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5.3

5.4

5.5

5.6 Nao sera aceita

6. Vestibular Agendado Digital

porno

6.2 A prova do Vestibular Agendado Digital, on-line ou presencialmente, tera 

duragao de 2 (duas) boras.

As informagoes prestadas no ato da inscrigao serao de inteira 

responsabilidade do candidato, tendo a Facesa o direito de excluir do processo 

seletivo o candidato que nao preencher o formulario de forma correta e/ou fornecer 

dados comprovadamente inveridicos.

0 candidato inscrito podera acessar o Manual do Candidato com todas 

as informagoes do Processo Seletivo pelo site http://portal.Facesa.com.br/.

A Facesa nao se responsabiliza por solicitagdes de inscrigoes via 

internet nao recebida por motives de ordem tecnica dos computadores.

6.3 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.

6.4 Para a realizagao da prova presencial do Vestibular Agendado Digital, o
Elaborado por: ComissSo do Processo Seletivo da Facesa - Aprovado por: Resolupao n° 04/2022/Consu - 

Vers3o 1.0

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

Valparaiso de Gotes/GO 
CEP 72870-508

6.1 As provas do Vestibular Agendado Digital, para as vagas dos cursos Direito, 

Educagao Fisica (Bacharelado e Licenciatura), Enfermagem, Estetica e Cosmetica, 

Farmacia, Fisioterapia e Gestao Hospitalar poderao ser realizadas presencialmente 

no Campus Facesa ou o candidato que optar pela prova on-line, a realizara por meio 

da plataforma Vestibular Digital, que podera ser acessada a qualquer momento no 

periodo de 08 de maio de 2022 a 14 de agosto de 2022, apds a homologagao da 

inscrigao no processo seletivo por meio do enderego 

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

a solicitagao de inscrigao que nao atender 

rigorosamente ao estabelecido neste Edital.

http://portal.Facesa.com.br/
http://portal.Facesa.com.br./
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6.6 Nao sera permitida a entrada de candidates apes o inicio do exame.

6.7Somente os candidates devidamente inscritos e identificados terao acesso ao

6.10

6.11

e-o e

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

6.8 O candidate devera declarar no requerimento de Inscripao se possui algum 

tipo de necessidade de auxilio especial para realizapao da prova.

6.9 A candidata que optar pela realizapao da prova presencialmente, devera 

declarar no requerimento de inscrigao a necessidade de amamentar durante a 

realizagao das provas, devera informar a CPS, com ate 5 (cinco) dias de 

antecedencia a realizagao da prova, sua situagao especial pelo telefone (61) 

3627-4200, Ramal (254), ou por e-mail: cpsFacesa@senaaires.com.br, e 

levar um acompanhante responsavel pela crianga, que ficara em sala 

reservada (Bergario/Brinquedoteca) para essa finalidade.

6.5 Nao sera permitida a realizagao da prova do Vestibular Agendado Digital a 

candidates que nao estiverem portando documento de identificagao original 

com foto.

local da prova, nao se admitindo, sob qualquer hipotese, que eventuais 

acompanhantes dos candidates ingressem no ambiente de provas.

A prova do Processo Seletivo destina-se exclusivamente aos candidates 

que optarem pelo Vestibular Digital. Candidates que realizaram o Enem estao 

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

candidate devera apresentar-se no local do exame com antecedencia minima 

de 20 (vinte) minutes do horario de inicio da realizagao da prova, munido de 

documento de identidade original.

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

Valparaiso de Goias/GO 
CEP 72870-508

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

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

Facesa tambem notificara o candidate via WhatsApp, SMS, 

mail institucional, sobre o resultado do processo seletivo e especificara, no 

ambiente do processo seletivo, os procedimentos de matricula

mailto:cpsFacesa@senaaires.com.br
http://portal.Facesa.com.br/
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7. Da ClassificaQao, Desclassificagao e Selegao

7.3 0 candidato que for aprovado e classificado devera enviar a Secretaria 

Academica da Facesa a documentapao descrita neste Edital, a fim de concluir 

seu processo de matricula de forma on-line.

7.4 Deve ficar evidenciado que a documentapao enviada sera homologada pela 

Secretaria Academica 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 

egresses da Facesa.

7.5 Sera desclassificado o candidato que nao obtiver a nota minima de 4 (quatro) 

pontos na redapao.

7.6 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).

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 ce Chacaras Anhanguera 

Valparaiso de Goias/GO 
CEP 72870-508

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

ordem decrescente, do mais velho ao mais novo.

7.1 A classificapao dos candidates de todos os cursos dar-se-a pelo numero total de 

pontos obtidos pelo candidato na prova, sendo efetivada a matricula dos 

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

processo seletivo, incluindo a selepao por meio do Enem.

7.7 O candidato que utilizar quaisquer tipos de artificios, 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 apds efetivapao de matricula, a Secretaria Academica cancelara a 

matricula, apds precedida de processo administrative previo, assegurados o 

contraditdrio e a ampla defesa.
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8. Processo Seletivo Enem

9. Segunda Gradua^ao

8.2 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 Setor de Protocolo e Atendimento - SAP, ou 

pela propria plataforma Vestibular Digital.

8.3 Serao desclassificados os candidates que nao tenham obtido a pontuagao 

minima exigida no item 8.2.

8.4 O Boletim de Desempenho Individual devera ser encaminhado pela propria 

plataforma Vestibular Digital ou, ainda, podem ser entregue presencialmente 

no SAP.

8.1 A avaliagao dos candidatos inscritos para o Processo Seletivo Enem sera 

realizada a partir da analise da pontuagao do candidato que tenha realizado a 

prova do Enem, a partir do ano de 2010.

9.3 O resultado do Processo Seletivo de Segunda Graduagao sera informado ao 

candidato em ate 2 (dois) dias uteis, apbs 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.
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

9.1 Para inscrigao no Processo Seletivo de Portador de Diploma de Curso 

Superior, exige-se copia autenticada ou acompanhada do original do RG e do 

diploma de conclusao de curso de graduagao devidamente registrado, 

ofertado por Instituigao devidamente credenciada perante o Ministerio da 

Educagao - MEC.

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

documentos listados no item 9.1 deverao ser encaminhados pela propria 

plataforma Vestibular Digital ou, ainda, podem ser entregues presencialmente 

no SAP.

http://portal.Facesa.com.br/
http://portal.Facesa.com.br/
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10. Transferencia Externa

11. Da Matricula

11.2 A matricula do candidate sera feita eletronicamente no link enviado ao

11.1 A efetiva^ao da matricula dos candidates classificados e selecionados no 

Processo Seletivo e no Process© Seletivo Enem, sera processada apos recebimento 

de toda a documentapao informada neste Edital e confirmagao do pagamento da 

primeira mensalidade pela instituigao bancaria.

10.3 O resultado do Processo Seletivo Digital Transferencia Externa sera informado 

ao candidate em ate 2 (dois) dias uteis, apos o envio dos documentos conforme 

itens 10.1 e 10.2, pelo portal http://portal.Facesa.com.br/. A Facesa tambem 

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

candidate, apos sua aprovagao no processo seletivo, e apos aceitar os termos do 

contrato de prestagao de servigos educacionais lhe sera dado conhecimento (aceite 

on-line) de seu teor. A conclusao do processo de matricula somente se dara com o 

pagamento da primeira mensalidade e compartilhamento das vias do contrato 

assinado presencialmente no SAP.

11.2.1 Somente serao aceitos os requerimentos de matricula dos candidates que 

enviarem a documentagao abaixo relacionada, que podera ser enviada pela propria

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

documentos listados no item 10.1 deverao ser encaminhados pela propria 

plataforma Vestibular Digital ou, ainda, podem ser entregues presencialmente 

no SAP.

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

cdpia autenticada ou acompanhada do documento original do RG e de 

Declaragao de Vinculo Academico com outra IES, apresentando vinculo no 

semestre anterior ao atual, ou matricula devidamente trancada.

http://portal.Facesa.com.br/
http://portal.Facesa.com.br/,_
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a) Grau

b)

11.3.1 Os alunos estrangeiros devem apresentar os seguintes documentos:

a)

b)

c)

11.3.2 No caso de Diploma Estrangeiro, devera apresentar a revalidagao do diploma

11.3 Os alunos portadores de cursos concluidos no exterior deverao apresentar 

declarapao de equivalencia ao Ensino Medio (2° Grau ou equivalente), emitida pelo 

Conselho de Educagao - Setor de Convalidagao de Estudos.

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

Declaragao de Equivalencia do Ensino Medio emitida pelo Conselho de 

Educagao - Setor de Convalidagao de Estudos (cdpia autenticada); 

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

legivel);

Passaporte e/ou Cedula de Identidade de Estrangeiro - CIE (cdpia 

simples legivel);

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

Comprovante de residencia (cdpia simples legivel).

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

Valparaiso de Goias/GO 
CEP 72870-508

plataforma Vestibular Digital ou, ainda, podem ser entregues presencialmente no

SAP:

c)
d)

e)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

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

reconhecidos pelos drgaos oficiais competentes (cdpia autenticada);

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);

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

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 masculine - cdpia simples frente e verso legivel).
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Grau

11.4 Os candidatos ingressantes via Segunda Graduagao, tem o prazo de ate 10 

(dez) dias a contar da realizagao da solicitagao de matricula, para entrega da 

documentagao abaixo relacionada, que podera ser enviada pela propria plataforma 

Vestibular Digital ou, ainda, podem serentregues presencialmente no SAP:

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

Educagao.

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

documentagao listada no item 11.3.1.

11.5 Os candidatos ingressantes via Transferencia Externa, tem o prazo de ate 10 

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

abaixo relacionada, que podera ser enviada pela propria plataforma Vestibular 

Digital ou, ainda, podem serentregues presencialmente no SAP:

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

Valparaiso de Goias/GO 
CEP 72870-508

a) Diploma registrado de curso superior reconhecido, emitido por 

instituigao credenciada pelo Ministerio da Educagao (cbpia autenticada);

b) Duas fotos 3x4 recentes;

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

d) Certidao de nascimento e/ou casamento (cbpia simples frente e verso 

legivel);

e) Cadastre de Pessoa Fisica - CPF (cbpia simples legivel);

f) Titulo de Eleitor (cbpia simples frente e verso legivel);

g) Comprovante de residencia (cbpia simples legivel); e

h) Certificado de alistamento militar ou reservista (para candidatos do 

sexo masculino - cbpia simples frente e verso legivel).

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

reconhecidos pelos brgaos oficiais competentes (cbpia autenticada);

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

equivalente), reconhecidos pelos brgaos oficiais competentes (cbpia 

autenticada);

c) Declaragao de reconhecimento/autorizagao de funcionamento do curso 

(se a informagao nao constar do Histbrico Escolar);
Elaborado por: Comissao do Processo Seletivo da Facesa - Aprovado por: Resolupao n° 04/2022/Consu -

Versaol.O lx/.
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11.6.1 Nesse caso especlfico devera o responsavel entrar em contato com a 

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

viabilizada a matricula do candidate aprovado;

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

convocados em ordem decrescente os candidates classificados no Processo 

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

11.7 Caso o candidate aprovado no processo seletivo seja menor de idade, este 

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

direito.

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

legalmente habilitado e apresente os documentos exigidos neste Edital.
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j)

k)

l)
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g)

h)

i)

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;

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);

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

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

Comprovante de residencia (copia simples legivel); e

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

sexo masculino - copia simples frente e verso legivel).

mailto:servicointerno@senaaires.com.br
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12. Do Trancamento, Cancelamento e Desistencia da Matricula

12. 1 Trancamento:

e normas caso

12.2 Cancelamento:

12.3 Desistencia:

13. Do Aproveitamento de Estudos

13.1
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As solicitagoes de aproveitamento de estudos serao permitidas de acordo 

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

sera recebida visando apenas periodos subsequentes sem possibilidade de 

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

totalidade.

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 Devolupao de Taxa na Facesa.

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.

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 limitapao 

impeditiva.

desistencia/trancamento da vaga, apds o inicio do semestre letivo, o 

aluno estara sujeito ao pagamento das parcelas venciveis ate o mes do 

requerimento de desistencia.
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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
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ou, ser

presencialmente no SAP.

14. Do Inicio e Local do Curso

14.3 Caso algum impedimento legal ou administrativo impossibilite o funcionamento 

de um curso, a Facesa devolvera, mediante solicitagao, a quantia referente a 

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

reclamagao ou recurso.

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

apresentem menos de 35 (trinta e cinco) alunos matriculados nos cursos 

presenciais de graduagao. 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 pregos e descontos praticados nas mensalidades no ato da 

formalizagao da nova matricula, ou, ainda, optar pelo cancelamento da matricula 

com devolugao integral dos valores pagos. Nao cabe ao aluno, qualquer 

reclamagao ou recurso.
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14.4 Este Processo Seletivo tern validade pelo periodo de 1 (um) ano, podendo o 

candidate aprovado fazer o aproveitamento de seu Processo Seletivo, ficando 

sua convocagao condicionada a existencia de vagas remanescentes no curso 

pretendido.

14.2 1 Entende-se por matricula confirmada aquela em que a Instituigao aceitou os 

documentos escolares e quitagao da 1a parcela da semestralidade do aluno, 

conforme o Contrato de Prestagao de Servigos Educacionais assinado no ato da 

matricula para o 2° semestre de 2022.

14.1 0 inicio das aulas no segundo semestre do ano letivo de 2022 dar-se-a a 

partir do dia 15 de agosto de 2022.
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13.2 Os aproveitamentos de estudos serao solicitados mediante entrega do 

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

via Sistema Gestor Educacional ou, ainda, podem ser solicitados
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15. Das DisposiQdes Gerais

15.1

15.3 A Facesa esta credenciada junto ao ProUni e Fies obedecendo, entretanto, os 

ditames legais que regem a materia, de cunho federal. Portanto os candidates 

estao sujeitos exclusivamente as normas a esses programas aplicadas.

15.2 Nao sendo mantida a oferta de algum curso, devido ao numero insuficiente de 

matriculados (trinta e cinco alunos porturma), podera o aluno:

A Facesa reserva-se no direito de, apds o dia 15 de agosto de 2022, abrir 

novas vagas para o presente Processo Seletivo, caso nao tenham sido 

preenchidas aquelas constantes do Quadro 1 do item 3.2.

a) Transferir-se para outro curso cuja oferta foi mantida e exista vaga.

b) Solicitar o cancelamento da matricula, com devolugao integral do valor 

pago.

Telefone: (61) 3627-4200 
Rua Acre. Qd. 02. Lts.17/18, s/n 
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15.5 Em respeito a Legislagao vigente, a Facesa podera inserir nos Projetos 

Pedagbgicos, a oferta de parte da carga horaria de seus cursos presenciais em 

atividades de educagao a distancia, entendendo-se como modalidade a 

distancia quaisquer atividades didaticas e unidades de ensino aprendizagem 

centrados na autoaprendizagem e com a mediagao de recursos didaticos, 

organizados em diferentes suportes de informagao que utilizem tecnologias de 

comunicagao remota e constantes em urn Ambiente Virtual de Aprendizagem - 

AVA geridas por profissionais capacitados e habilitados.

15.4 A Facesa, a firn 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 inovagdes tecnologicas, assim como o respeito as 

questoes etnicas e raciais e procura adaptar o seu campus a questao da 

acessibilidade prevista em normas e legislagao federal e estadual.
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Os cursos poderao ter atividades programadas e aulas normalmente aos15.6

sabados, considerando como dia letivo, conforme estabelecido no calendario

academico da Facesa.

15.7 Ao fazer sua matricula, o candidate declara estar de acordo com o Regimento

semestre de 2022.

16. Dos Casos Omissos

Este Edital do Processo Seletivo 2°/2022 podera ser modificado pela CPS,16.1

visando ao melhor exito do concurso.

16.2 As modificagdes, se necessarias, serao tornadas publicas e estarao de acordo

com a legislagao vigente.

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

DIRETOR-PRESIDENTE

16.3 A inscrigao do candidate implica a aceitagao das condigbes do concurso e das 

decisdes que possam ser tornadas pela CPS em casos omissos.
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DERMEVAL DE SENA AIRES

Geral da Facesa, o Calendario Academico e com a grade horaria para o 2°


