MANUAL DO CANDIDATO - CURSOS EAD
1. INSCRIÇÕES PARA O VESTIBULAR DOS CURSOS DE EAD- 2020/1
1.1 PERÍODO DE INSCRIÇÃO
A partir das 00:00h do dia 01 de Setembro até às 19:00h do dia 22 de outubro de 2019 (O boleto deve ser pago até o dia 22/10).
As inscrições serão feitas somente pela Internet, através do site www.fag.edu.br.
O endereço eletrônico oficial do concurso vestibular é www.fag.edu.br/vestibular. Todas as normas, orientações, instruções e
informações serão publicadas neste endereço eletrônico.
** Este manual é válido somente para os cursos EAD**.
1.2 CURSOS
Cód

Cursos

Duração
Mínima
(semestres)

Polo

324
370
328
350
371
351
362
372
334
312
369
335
363
364
352
353
365
356
355
357
354
358
366
359
305
304
360
367
368
361

Administração
Artes Visuais - Licenciatura
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Ciências Sociais - Licenciatura
Geografia – Licenciatura
História – Licenciatura
Letras – Espanhol - Licenciatura
Letras – Licenciatura
Pedagogia – Licenciatura
Serviço Social
Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Superior de Tecnologia em Design de Animação
Superior de Tecnologia em Embelezamento e Imagem Pessoal
Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental
Superior de Tecnologia em Gestão Comercial
Superior de Tecnologia em Gestão da Qualidade
Superior de Tecnologia em Gestão de Cooperativas
Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos
Superior de Tecnologia em Gestão de Turismo
Superior de Tecnologia em Gestão Financeira
Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar
Superior de Tecnologia em Gestão Pública
Superior de Tecnologia em Jogos Digitais
Superior de Tecnologia em Logística
Superior de Tecnologia em Marketing
Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais
Superior de Tecnologia em Produção Multimídia
Superior de Tecnologia em Segurança no Trabalho
Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
4
5
4
4
4
4
6
5

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

* - A descrição dos polos está disponível no site: https://www.fag.edu.br/ead/
1.3 TAXA DE INSCRIÇÃO:
 Isento
1.4 PREENCHIMENTO DA INSCRIÇÃO:
a)

Os candidatos que não concluírem o Ensino Médio (2º grau) até dezembro de 2019, poderão inscrever-se, porém,
se classificados, não poderão matricular-se, valendo apenas como experiência, sendo denominados de treineiros,
sem direito à vaga, conforme a Lei 9394/96. O candidato que não concluiu o Ensino Médio até o início das aulas e
omitir esta informação na inscrição, mesmo que seja classificado, não terá direito à matrícula, de acordo com a Lei
9394/96, podendo responder judicialmente, caso seja constatada má fé.

1.4.1 – Inscrição pela internet
a)
b)

Preencher os campos do formulário eletrônico.
Confirmar as informações.
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c)
d)
e)

Todos os dados informados e as opções escolhidas são de exclusiva responsabilidade do candidato.
Apresentar no dia da prova, o comprovante de inscrição e documento com foto, conforme descrito no item 1.5.
Ao realizar a inscrição, o candidato aceita as condições deste manual do candidato, não podendo alegar
desconhecimento das normas e instruções descritas.

1.5 DOCUMENTOS:
 Somente será aceito como documento de identificação a carteira de identidade, carteira de trabalho com foto, passaporte,
ou outro documento com foto expedido por Secretarias de Segurança, Forças Armadas, Polícia Militar, Polícia Federal ou
Órgãos ou Conselhos de Classe, que por força de Lei Federal, sejam consideradas como documentos de identificação.
 Caso o candidato tenha perdido o comprovante de inscrição, deverá emitir a 2ª via pela internet.
2. PROVA
DATA

HORA

PROVA

DURAÇÃO

26/10/2019 – Sábado

14h - Horário de Brasília

Redação

2 horas

2.3. ENSALAMENTO
a) O ensalamento será disponibilizado no dia 25/10 a partir das 10:00h, exclusivamente na página do vestibular.
b) Para acessar o ensalamento será necessária a autenticação com o e-mail e a senha registrados no momento do cadastro.
c) No dia da prova o ensalamento será disponibilizado nas entradas de cada um dos locais de provas, através de edital.
d) Os candidatos que não tiverem com o nome na listagem de ensalamento, devem procurar a comissão de vestibular no dia da
realização da prova, antes do início da mesma.
2.4 LOCAL DAS PROVA:
A prova deve ser realizada no polo para o qual o candidato se inscreveu.
2.5 OUTRAS INFORMAÇÕES DA PROVA:
a) Os portões, que dão acesso às salas de prova, serão abertos às 13:00 horas e fechados às 14:00 horas.
b) O candidato deverá comparecer ao local da prova com antecedência, munido de documento original com foto, comprovante
de inscrição e caneta esferográfica azul ou preta.
c) Os formulários de resposta deverão ser preenchidos com caneta esferográfica, com tinta azul ou preta.
d) Não é permitido o uso de dicionários ou aparelhos eletrônicos de qualquer natureza.
e) O candidato que tenha necessidade de utilização de aparelho auditivo deve apresentar laudo médico que comprove a
necessidade ao entrar na sala e só poderá fazer o uso até a transmissão das informações pelos fiscais.
f) Não será permitido o ingresso de candidatos na sala das provas após seu início.
g) Será excluído da prova o candidato que usar de meios fraudulentos na inscrição ou na realização da prova ou tiver atitudes
de indisciplina, independentemente de sanções legais, devendo ser anulada a sua prova, se após sua realização, for
confirmada alguma destas circunstâncias.
2.6

BANCAS ESPECIAIS
a)

Os candidatos que necessitarem de banca especial deverão descrever, no momento da inscrição, o motivo e a
necessidade para a realização da prova. No dia da prova devem trazer um documento que comprove a necessidade
(Laudo, Receita Médica, etc). Será concedido tempo adicional para a realização de prova de até 1 hora (uma hora) do
tempo em casos de deferimentos e conforme rege a lei.
1)
2)

Se aplica: a candidatos com Necessidades Educacionais Especiais, bem como aqueles com necessidades
temporárias (amamentação, fratura, dificuldade de locomoção, etc).
Não se aplica: a candidato canhoto e candidato daltônico.

2.7 CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA REDAÇÃO
A prova consiste na realização de uma redação, valendo e 0(zero) a 10(dez) pontos. A redação deve conter título e seu
desenvolvimento compreendido entre o mínimo de 15(quinze) e o máximo de 30(trinta) linhas.
As correções seguem os seguintes critérios:

I - Estrutura / Estilo
Título
Letra legível
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Coerência, coesão e clareza.
II – Tema e Desenvolvimento
Fidelidade ao tema
Dissertação (introdução – desenvolvimento – conclusão)
III Correção Gramatical
Ortografia
Acentuação
Pontuação
Concordância verbal e nominal
Vocabulário elaborado
2.8 RECURSOS
a)
b)
3

É vedada a revisão de prova.
A nota da prova de redação é definida pela banca de corretores de redação do Vestibular e tem caráter irrecorrível.

RESULTADO
 A lista de classificação será disponibilizada na Internet, a partir das 17:00 horas do dia 30 de Outubro de 2019.

3.1. CLASSIFICAÇÃO
a) Os candidatos serão classificados em ordem decrescente de pontos obtidos.
b) Os candidatos treineiros, isto é, aqueles que não concluíram o Ensino Médio de acordo com a Lei 9394/96 (nova LDB), não
poderão realizar a matrícula.
c) Será desclassificado o candidato que zerar na Redação
d) O candidato terá nota zero na redação e será desclassificado caso:
- fugir do tema;
- redigir menos de 15 linhas;
- redigir mais que 30 linhas;
e) Será desclassificado o candidato que não portar nenhum documento pessoal com foto (conforme descrição do item 1.5), no
dia da realização da prova.
f) A listagem com a Classificação Geral por curso e no limite das vagas, será afixada no quadro mural do Centro Universitário
FAG e de forma individualizada pela internet, a partir da data da publicação dos resultados.
4 VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO
 O presente Processo Seletivo tem validade somente para o período letivo que se inicia no 1º semestre de 2020 e seus
efeitos cessam de pleno direito, com o preenchimento das vagas.
5 MATRÍCULA
5.1 PRIMEIRA CHAMADA
As matrículas, em primeira chamada, serão realizadas a partir do dia 31 de outubro até o dia 31 de janeiro de 2020, no horário das
8 às 21:30 horas e aos sábados das 8 às 12:30 horas.
O candidato somente será matriculado com a quitação da primeira parcela das mensalidades. O Centro Universitário FAG não
cobra taxa de matrícula.
5.4 DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA
a) Histórico Escolar de Ensino Médio, 1 (uma) fotocópia autenticada;
b) Certificado de Conclusão de Ensino Médio, 1(uma) fotocópia autenticada (a conclusão do Ensino Médio deve ocorrer,
obrigatoriamente, antes da matrícula no Ensino Superior, de acordo com o inciso II do artigo 44 da Lei 9.394/1996);
c) Certidão de Casamento ou Nascimento, fotocópia em 1(uma) via;
d) CPF, fotocópia em 1(uma) via;
e) Cédula de Identidade, fotocópia em 1(uma) via;
f) Título de Eleitor, fotocópia em 1(uma) via;
g) Certificado Militar (se for o caso), fotocópia em 1(uma) via;
h) 2 (duas) fotos 3x4, recentes;
i) Os portadores de Diploma de Curso Superior ou Curso Técnico de Ensino Médio devem apresentar 1(uma) fotocópia
autenticada do Diploma do Curso devidamente registrado;
j) Documentos inerentes a Revalidação de Estudos realizados no exterior, 1(uma) fotocópia autenticada;
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k) O requerimento de Matrícula deve ser assinado pelo aluno maior de idade. Quando menor, pelo pai ou responsável. Em
caso de matrícula efetuada por terceiros, só mediante procuração com firma reconhecida;
l) O aluno menor de idade deve anexar fotocópia do CPF e RG do responsável.
m) Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, fornecido pelo Centro Universitário, assinado por si (se maior de 18 anos),
ou pelo responsável (se menor de idade).
6 INÍCIO DAS AULAS
As aulas terão seu início previsto conforme calendário acadêmico que será publicado pela Internet.
7 CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO DA FAG
DIA

MÊS

01/09/2019
à
22/10/2019

Setembro
Outubro

Período de inscrições na internet pelo endereço www.fag.edu.br
Pagamento do boleto até o dia 11/06.

26/10/19

Outubro

Redação.

30/10/19
31/10/19
à
31/01/20

Outubro

Resultados, a partir das 17 horas.

Outubro
Janeiro

EVENTO

Matrículas

8 DATAS DE VENCIMENTO
1ª Parcela:
2ª Parcela:
3ª Parcela:
4ª Parcela:
5ª Parcela:
6ª Parcela:
a)
b)
c)
d)

No ato da Matrícula
07/02/2020
07/03/2020
07/04/2020
07/05/2020
07/06/2020

Para ser considerado matriculado, no ato da matrícula, o acadêmico deverá saldar a primeira mensalidade.
Lembramos que o Centro Universitário FAG não cobra taxa de matrícula, mas sim, divide o valor da semestralidade de
cada curso em 6 (seis) parcelas.
O valor do desconto do curso será concedido até o dia do vencimento da parcela. Depois do vencimento, o valor volta no
preço original, sem o desconto.
Em caso de dúvidas enviar um e-mail para vestibular@fag.edu.br ou ligar para o 0800-643-5678.

A documentação do Vestibular poderá ser guardada por seis meses após a divulgação dos resultados. Após esse período serão
mantidos somente os arquivos de documentos finais, podendo ser destruído o restante do material.
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