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TERMO ADITIVO AO EDITAL FACEMP N. 05/2016 - 
PROCESSSO SELETIVO 2017.1. 

 
A Faculdade de Ciências Empresariais torna público que 
estão abertas as INSCRIÇÕES para o Processo Seletivo 

complementar, visando o preenchimento de vagas 

remanescentes. O processo seletivo será realizado na 
modalidade de Agendamento. 

 

1 - Das Inscrições e realização das provas 

  Período de inscrição: 26 de dezembro de 2016 a 27 de 

janeiro de 2017. 

  Local:  Site da Facemp: http://www.facemp.edu.br   ou 
 Secretaria da Facemp - Pça. Renato Machado, 10 

          Horário: 14h às 21h30min.  

Por telefone –(075) 3631-3180 – das 09:00 às 12:00 e 
das 14h às 21h 30min. 

 Das datas de realização: As provas serão realizadas 

todas as 4ª feiras e sábados, no período de 28 de 
dezembro de 2016 a 28 de janeiro de 2017 na Pça. 

Renato Machado, 10, conforme datas a serem 

divulgadas pela FACEMP.  
 Do horário das provas: às 4ª feiras   – 19h 00min 

                                               Aos sábados – 14h 00min 

 

2 – Do processo seletivo  

2.1. Nesta modalidade, a prova consta de uma Redação, que 

deverá feita pelo candidato dentro das normas constantes da 
folha a ser por ele utilizada. 

2.2. Os candidatos ao curso de Engenharia Civil farão prova 

de Redação e Matemática (10 questões objetivas).  
2.3. Os candidatos ao curso de Direito farão prova de 

Redação e Atualidades. 

 
DISPOSIÇÕES GERAIS: A Facemp se reserva ao direito de 

não iniciar turmas com menos de 40 alunos matriculados, ou 

por algum impedimento legal ou administrativo que 
impossibilite o funcionamento do curso, quando o aluno 

poderá optar por outro curso com vagas disponíveis ou pela 

devolução das quantias pagas, não cabendo ao candidato 
qualquer reclamação ou recurso. Os candidatos que 

possuírem nota do ENEM a partir da edição de 2010 e obtido 

média aritmética das notas nas provas igual ou superior a 450 
e não tendo zerado a redação, estão dispensados de fazer 

prova desde que apresentem na Secretaria da Facemp, 

durante o período de inscrição, o boletim oficial do exame em 
questão, indicando o curso pretendido e desde que ainda 

exista vaga disponível para ele conforme item 3 deste Edital.   

 

3 – Das Vagas 

3.1.  Há vagas remanescentes disponibilizadas para os cursos:  

Administração (noturno); Ciências Contábeis (noturno); 
Direito (vespertino); Enfermagem (vespertino e noturno); 

Engenharia Civil (vespertino, matutino e noturno); 

Engenharia da Produção (vespertino, matutino e noturno); 
Fisioterapia (vespertino e noturno); Serviço Social 

(vespertino e noturno), Pedagogia (noturno) e os seguintes 

cursos na modalidade de Tecnólogo: Redes de Computadores 
(noturno e vespertino); Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas (vespertino e noturno); Logística (vespertino e 
noturno) e Gestão de Recursos Humanos (vespertino e 

noturno). 

Ocorrendo o preenchimento das vagas remanescentes antes 
de findar-se o período do processo seletivo (28/01/2017), os 

candidatos que realizarem as provas e obtiverem aprovação, 

serão classificados e passarão a compor lista de pretendentes 
classificados, só podendo ser aproveitados em caso de 

surgimento de vaga por desistência de ingressante já 

matriculado no curso desejado para 2017/1. 
 

4 – Dos Descontos para portadores de cursos técnicos 

 
4.1. Estão sendo oferecidos descontos específicos nos cursos 

de Enfermagem (vespertino e noturno); Fisioterapia 

(vespertino e noturno) e Serviço Social (vespertino e 

noturno), exclusivamente aos ingressantes em 2017/1 e que 

sejam portadores de cursos técnicos nas áreas de saúde, 

educação, comércio, segurança do trabalho e contabilidade.  
 

4.2. Os descontos concedidos nesta modalidade e edital serão 

de 30% (sendo 10% de adimplência mais 20% a título de 
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desconto promocional desta campanha) para os cursos 

noturnos e de 40% (sendo 10% de adimplência mais 30% a 

título de desconto promocional) para os cursos diurnos. 
 

4.3. Os descontos concedidos nesta modalidade NÃO podem 

ser cumulativos com quaisquer outros descontos oferecidos 

pela Instituição, a exemplo de adimplência, ACESAJ, CDL 

CRUZ, CRC, dentre outros. 

 
4.4. Os descontos não acumulam com qualquer outra 

condição especial (ação comercial/promocional), PROUNI, 

FIES, bem como, quaisquer outros benefícios concedidos 
pela Instituição.  
 
4.5. A presente campanha promocional poderá beneficiar 

EXCLUSIVAMENTE ingressantes em 2017/1 e que não 

tenham se matriculado até a data da publicação deste Termo 
Aditivo ao Edital na Facemp. 

 

4.6. O número de alunos contemplados com os descontos 
concedidos nesta modalidade promocional não poderá 

ultrapassar 20% (vinte por cento) do total alunos 

matriculados por turma, tornando-se este o limite máximo 
para concessão.  

 

4.7. Após o preenchimento do teto de 20% (vinte por cento), 
o aproveitamento de novos beneficiados fica condicionado ao 

surgimento de desistências, sendo que o critério de acesso 

será o mesmo para o preenchimento inicial, a saber, a ordem 
de realização da matrícula no curso, atentando-se para o item 

4.5. 

 
 4.8. Os funcionários da Facemp não são elegíveis aos 

descontos oferecidos neste Termo Aditivo ao Edital.  

 
4.9. Os alunos veteranos ou calouros da Facemp, 

regularmente matriculados até a divulgação desta política, 

não são elegíveis as regras e condições ora ofertadas. Alunos 
que tenham estudado na Facemp e que realizaram 

trancamento de suas matrículas ou desistiram do curso sem 

solicitação formal de cancelamento, não são elegíveis as 
regras e condições ora ofertadas. Já os alunos que cancelaram 

formalmente sua matrícula até 2016.1 (primeiro semestre de 

2016) são elegíveis as regras e condições ora ofertadas, desde 
que cumpram os critérios de elegibilidade descrito nesta 

política e não possuam débito ou inadimplência com a 

Facemp. 
 

4.10. Os descontos são pessoais e   intransferíveis. 

 
4.11. Os beneficiários dos descontos oferecidos, consoante 

este Termo Aditivo ao Edital, não terão, sob nenhuma 

hipótese, condições acadêmicas privilegiadas. 

 
4.12. Haverá perda em caráter definitivo do benefício dos 

descontos, enquadrados neste Termo Aditivo ao Edital, 

ocorrendo uma das seguintes situações:  
 

4.12.1. Não renovação da matrícula acadêmica e financeira 

dentro dos prazos regulares estipulados pela Instituição ao 

longo da realização continuada do curso.  

 

4.12.2. Existência de parcelas em aberto;  
 

4.12.3. Não pagamento da mensalidade, matrícula e 
rematrícula na data do vencimento; 

 
 4.12.4. Não conclusão do curso no tempo ou período de 

integralização normal do curso;  

 
4.12.5. Na hipótese de não formação de turma, não haverá 

manutenção dos descontos, consoante este Termo Aditivo ao 

Edital. 

  
4.12.6. Em caso de pedido de transferência de curso e/ou 

turno e/ou local, os descontos, concedidos conforme este 

Termo Aditivo ao Edital, serão cancelados automaticamente. 

 

 

5 -  Do resultado 

5.1. O resultado será disponibilizado em até 72h após a 

realização da prova, no site Site da Facemp: 

http://www.facemp.edu.br, por telefone ou por e-mail. 
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5.2.  Após as 72h da realização da prova, se o candidato não 

receber nenhuma informação, ele deverá entrar em contato 

com a FACEMP. 
    

5. Da Matrícula 

5.1.  A matrícula é imediata após o candidato ter sido 

comunicado da sua aprovação e até em 3 (três) dias úteis após 

a divulgação dos resultados.  

5.3.  No ato da matrícula, os candidatos enquadráveis nos 
descontos do item 4, a fim de ser apreciada a concessão pela 

Faculdade, deverão solicitar formalmente o benefício. 

5.2. A realização dos estágios curriculares e/ou aulas práticas 
previstos nos projetos pedagógicos dos cursos poderão ser 

realizados no(s) turno(s) oposto(s) ao da matrícula do aluno, 
estando esta definição sob a responsabilidade da Instituição 

de Ensino (Ex.: matrícula no turno noturno estágios e aulas 

práticas no turno diurno). 
5.2. O candidato deverá apresentar quando do ato da 

matrícula originais dos seguintes documentos: Certidão de 

nascimento ou casamento; RG atualizado, Título de Eleitor, 
Documento Militar, Certificado de Conclusão do 2º grau 

(1.via) e histórico escolar, 1(uma) foto 3X4 atual, 

comprovante de residência e Requerimento de Matrícula 
devidamente preenchido. 

 

            Santo Antônio de Jesus, 20 de janeiro de 2017. 
 

Mariana Leal Martini 

Diretora Geral  


