
 

VESTIBULAR 
Agendado  

2º semestre 2016 
 
 

INFORMAÇÕES GERAIS: 
Período de Inscrições e Provas: 06 de julho a 02 de setembro de 2016. 
                                                  (Opção de horários das provas: 9h, 15h ou 19h) 
Conteúdo das Provas: Conhecimentos Gerais e Redação. 
1ª ETAPA DO RESULTADO: 11 de JULHO de 2016. 
2ª ETAPA DO RESULTADO: 18 de JULHO de 2016. 
3ª ETAPA DO RESULTADO: 25 de JULHO de 2016. 
4ª ETAPA DO RESULTADO: 01 de AGOSTO de 2016. 
5ª ETAPA DO RESULTADO: 08 de AGOSTO de 2016. 
6ª ETAPA DO RESULTADO: 15 de AGOSTO de 2016. 
7ª ETAPA DO RESULTADO: 22 de AGOSTO de 2016. 
8ª ETAPA DO RESULTADO: 29 de AGOSTO de 2016. 
9ª ETAPA DO RESULTADO: 02 de SETEMBRO de 2016. 

 
 

INSCRIÇÃO GRATUITA: 
O candidato que fizer a inscrição na secretaria da FASAR e apresentar 
comprovante de inscrição para o vestibular 2º semestre de 2016 de outra 
instituição de ensino superior estará isento da taxa de inscrição para o 
Vestibular Agendado – 2º semestre de 2016 da Faculdade Santa Rita – 
FASAR. 
 
A Faculdade Santa Rita – FASAR – é uma Instituição de Ensino Superior 
em Conselheiro Lafaiete, pertencente ao Sistema Federal de Ensino, com 
cursos autorizados e/ou reconhecidos pelo Ministério da Educação – 
MEC. Tem por perfil seriedade, integração dos conhecimentos e 
excelência no ensino.  



 

www.fasar.com.br – Cons. Lafaiete-MG 
(31) 3062-2000 / (31) 3062-2040 

 
Administração Engenharia Civil 

 
OS CURSOS DA FASAR SÃO AUTORIZADOS E/OU RECONHECIDOS PELO MEC. EDITAL DO PROCESSO SELETIVO AGENDADO 2º SEMESTRE 

DE 2016 DA FACULDADE SANTA RITA – FASAR, DE 
CONSELHEIRO LAFAIETE – MG 

 
A Diretora Geral da Faculdade Santa Rita – FASAR, no uso de suas 
atribuições, torna públicas as normas do Processo Seletivo Agendado aos 
cursos de Administração (noturno) e Engenharia Civil (noturno) oferecidos para 
o Vestibular Agendado – 2º semestre de 2016 da Faculdade Santa Rita – 
FASAR. 
 
1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
O Vestibular Agendado – 2º semestre 2016 da Faculdade Santa Rita – FASAR 
– será realizado por meio de inscrição e realização da prova escrita pelo 
candidato, com a finalidade de avaliar os conhecimentos adquiridos por este 
até o término do Ensino Médio, nas  suas  diversas  formas,  objetivando  
classificá-lo  para  o  ingresso  no  curso  de graduação pretendido, em 
conformidade com o presente Edital. 
 
2 – DAS INSCRIÇÕES 
2.1 – Período de inscrições e provas: 06 de julho a 02 de setembro de 2016. 
 
2.2 – Valor da taxa de inscrição: R$ 30,00 (trinta reais). 
 
2.3 – Locais: Através do site www.fasar.com.br, devendo o candidato seguir as 
instruções nele contidas ou na secretaria da Faculdade Santa Rita – FASAR, 
Estrada Real, KM 02 / Conselheiro Lafaiete – MG, de segunda a sexta-feira das 
14h às 20h. 
 
2.4 – A Faculdade Santa Rita – FASAR – não se responsabiliza por inscrição 
via internet não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, 
falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem 
como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de 
dados. 
 
2.5 – Não haverá restituição do valor referente à taxa de inscrição do Vestibular 
Agendado – 2º semestre de 2016 da Faculdade Santa Rita – FASAR. 
 



 

2.6 – O candidato que fizer a inscrição na secretaria da FASAR e apresentar 
comprovante de inscrição para o Vestibular 2º semestre 2016 de outra 
Instituição de Ensino Superior estará isento da taxa de inscrição do Vestibular 
Agendado – 2º semestre 2016 da Faculdade Santa Rita – FASAR. 
 
 
3 – DOS CURSOS 
Curso: Graduação em Administração de Empresas 
Modalidade: Bacharelado 
Turno de Funcionamento: Noturno 
Número de vagas: 10 vagas 
Duração do Curso: 4 anos (8 períodos) 
Autorização: Portaria do MEC n° 2.124/00 
Reconhecimento: Portaria do MEC nº 737/2013 
 
Curso: Graduação em Engenharia Civil 
Modalidade: Bacharelado 
Turno de Funcionamento: Noturno*  
Número de Vagas: 10 vagas 
Duração do curso: 5 anos (10 períodos) 
Autorização: Portaria do MEC n° 1.793/2010 
 
 
4 – PROVAS 
 
4.1 – Nível das provas: as provas do Vestibular Agendado – 2º semestre de 2016 da Faculdade Santa Rita – FASAR – serão elaboradas em nível de 
Ensino Médio. 
 
4.2 – Data de realização das provas: 06 de julho a 02 de setembro de 2016. 
 
4.3 – Opção de horário de realização das provas: 9h, 15h ou 19h, de 
segunda a sexta-feira. 
 
4.4 – Local da prova: Faculdade Santa Rita – FASAR, Estrada Real, KM 02 / 
Conselheiro Lafaiete – MG 
 
4.5 – Provas: Conhecimentos Gerais e Redação.  
 
4.6 – Horário de chegada: Recomenda-se aos candidatos chegarem 30 
(trinta) minutos antes do horário marcado para o início das provas. Não será 
admitido ingresso de candidato no local de realização das provas após o 
horário fixado para o seu início. 
 
4.6.1 – Durante a realização das provas não será permitida a utilização de 
máquinas calculadoras e/ou similares, Iivros, anotações, réguas de cálculo, 
impressos. O candidato que, durante a aplicação das provas, estiver portando 
e/ou utilizando material proibido, ou se utilizar de qualquer expediente que vise 
burlar as regras deste edital, terá suas provas anuladas e será 
automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 



 

 
4.6.2 – Será, ainda, eliminado do Processo Seletivo o candidato que, durante a 
realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais 
como bipe, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, 
receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular etc. 
4.6.3 – É de responsabilidade do candidato, ao término da sua prova, recolher 
e conferir os pertences pessoais e o seu documento de identidade 
apresentados no momento de seu ingresso na sala de provas.  
 
4.6.4 – A COMISSÃO DE PROCESSOS SELETIVOS – COPESE/FASAR – 
não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de 
equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas nem por 
danos neles causados. 
 
4.7 – Documentos: O candidato deverá apresentar o Cartão de Inscrição e o 
Documento de Identidade original. 
 
4.8 – Duração das provas: Serão reservadas 3h (três horas) para a realização 
das provas.  
 
4.8.1 – Não haverá segunda chamada para a realização das provas. O não 
comparecimento implicará a eliminação automática do candidato. 
 
4.9 – São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de 
seu local de realização das provas e o comparecimento no horário 
determinado.  
 
5 – DAS QUESTÕES, PONTUAÇÃO E PESO DAS PROVAS:  
 
5.1 – A prova objetiva, sem consulta, será composta de 10 (dez) questões, 
conforme disposição constante no quadro abaixo (item 5.2), compreendendo os 
conteúdos previstos nas disciplinas até o Ensino Médio. 
 
5.1.1 – As questões da prova objetiva serão do tipo múltipla escolha, com 
quatro opções (A, B, C e D) e uma única resposta, de acordo com o comando 
da questão. Haverá, na folha de respostas, para cada questão, quatro campos 
de marcação correspondentes às quatro opções (A, B, C e D), sendo que o 
candidato deverá preencher apenas aquele correspondente à resposta julgada 
correta, de acordo com o comando da questão. 
 
5.1.2 – O candidato deverá, obrigatoriamente, marcar, para cada questão, um, 
e somente um, dos quatro campos do Gabarito Oficial, sob pena de arcar com 
os prejuízos decorrentes de marcações indevidas.  
 
5.1.3 – O candidato deverá transcrever, utilizando caneta esferográfica de tinta 
azul ou preta, as respostas da prova objetiva para o Gabarito Oficial, bem como 
o rascunho da Redação para a folha de Redação Oficial, que serão os únicos 
documentos válidos para a correção da prova. O preenchimento da folha de 



 

respostas (Gabarito Oficial e Redação Oficial) será de inteira 
responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade 
com as instruções específicas contidas neste edital. 
 
5.1.3.1 – Marcações incorretas: São consideradas marcações incorretas a 
dupla marcação na mesma questão, a não marcação da questão ou rasura na 
marcação. Os prejuízos advindos das marcações feitas incorretamente no 
Gabarito Oficial e/ou Redação Oficial serão de inteira responsabilidade do 
candidato. 
 
5.1.4 – O candidato não deve amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer 
modo, danificar a folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos 
advindos da impossibilidade de correção do referido documento. 
 
5.1.5 – Não será permitido que as marcações Gabarito Oficial e/ou Redação 
Oficial sejam feitas por outras pessoas, salvo em caso de candidato a quem 
tenha sido deferido atendimento especial para a realização das provas. Nesse 
caso, se necessário, o candidato será acompanhado por fiscal devidamente 
treinado. 
 
5.1.6 – O candidato, ao término da realização da prova, deverá, 
obrigatoriamente, devolver ao fiscal a folha de respostas (Gabarito Oficial e 
Redação Oficial) devidamente assinada no local indicado. 
 
5.1.6.1 – O candidato deverá, juntamente com a entrega de seu Gabarito 
Oficial e Redação Oficial, devolver o caderno de provas ao fiscal de sala. 
 
5.1.6.2 – Sendo de interesse do candidato, o mesmo poderá destacar de seu 
caderno de provas a folha devidamente identificada como rascunho para fins 
de posterior conferência com o Gabarito Oficial (Prova Objetiva) a ser 
divulgado pela Faculdade Santa Rita – FASAR no site e/ou murais da 
instituição. 
 
5.1.6.3 – A não devolução, pelo candidato, do Gabarito e da Redação Oficiais, 
devidamente assinados, ao fiscal, acarretará em eliminação sumária do 
candidato ao Processo Seletivo. 
 
5.1.7 – A prova de Redação será composta de 01 (uma) questão discursiva, 
conforme disposição constante no quadro abaixo (item 5.2) 
 
5.2 – Disposição dos conteúdos abordados no Processo Seletivo e peso das 
questões: 
 

Provas Nº de 
Questões 

Pontuação Peso 
Redação 01 20 4 

Conhecimentos 
Gerais 

10 10 3 
 
 



 

6 – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: 
 
6.1 – Data da divulgação dos resultados:  
 
1ª ETAPA DO RESULTADO: 11 de JULHO de 2016. 
2ª ETAPA DO RESULTADO: 18 de JULHO de 2016. 
3ª ETAPA DO RESULTADO: 25 de JULHO de 2016. 
4ª ETAPA DO RESULTADO: 1 de AGOSTO de 2016. 
5ª ETAPA DO RESULTADO: 08 de AGOSTO de 2016. 
6ª ETAPA DO RESULTADO: 15 de AGOSTO de 2016. 
7ª ETAPA DO RESULTADO: 22 de AGOSTO de 2016. 
8ª ETAPA DO RESULTADO: 29 de AGOSTO de 2016. 
9ª ETAPA DO RESULTADO: 02 de SETEMBRO de 2016. 
 
6.2 – Local da divulgação dos resultados: o resultado do Vestibular 
Agendado – 2º semestre de 2016 será divulgado na secretaria da FASAR 
(Estrada Real, Km 02 - Conselheiro Lafaiete via Ouro Branco). 
 
 
7 – MATRÍCULA DOS CANDIDATOS APROVADOS 
 
7.1 – Data da matrícula: a partir das datas de divulgação de resultados 
constantes no item 6 deste Edital. 
 
7.2 – Local da matrícula: Secretaria do Campus da Faculdade Santa Rita – 
FASAR, situada na Estrada Real Km 02 (Conselheiro Lafaiete via Ouro 
Branco), no horário de 14h às 22h. 
 
7.3 – Documentação:  
 
Histórico Escolar (autenticado) do Ensino Médio 
Xerox do Histórico Escolar do Ensino Médio 
Xerox (2 cópias) da Carteira de Identidade do candidato (Não pode ser CNH – 
Carteira Nacional de Habilitação) 
Xerox (2 cópias) do CPF do candidato 
Xerox (2 cópias) do Título de Eleitor 
Xerox (2 cópias) do Comprovante de Votação na última eleição 
Xerox (2 cópias) da Certidão de Nascimento ou Casamento 
Xerox (2 cópias) do Comprovante de Reservista (para o sexo masculino) 
Foto 3x4 recente 
Xerox do comprovante de residência 
Xerox da Carteira de Identidade do pai e da mãe do candidato 
Xerox do CPF do pai e da mãe do candidato 
 
Obs.: As cópias dos documentos deverão estar legíveis. 
 
No ato da matrícula, será emitido o comprovante de pagamento, feito pelo 
Departamento Financeiro da Faculdade, referente à primeira mensalidade, para 
apresentação junto à Secretaria. 



 

* Para o pagamento da matrícula serão aceitos cartões de crédito/débito. 
* Ressalta-se que, para o pagamento da matrícula, não serão aceitos 
cheques. 
 
8 – DA PERDA DA VAGA 
 
 
8.1 – O não comparecimento nas datas e horários fixados para matrícula 
resultará na perda da vaga. 
 
8.2 – O não comparecimento do candidato aprovado no prazo estabelecido 
para matrícula implicará a convocação do candidato imediatamente nomeado 
na lista do resultado de classificação para o preenchimento da vaga.  
 
8.3 – A convocação do candidato subsequente, no caso do item anterior, dar-
se-á pelo número de telefone constante da ficha de inscrição no Processo 
Seletivo, e/ou e-mail, e/ou por outro meio a juízo da Faculdade Santa Rita – 
FASAR. 
 
8.3.1 – O candidato fica ciente de que, na hipótese do item 8.3, os contatos 
(telefone e e-mail) deverão ser prestados, por parte do candidato, corretamente 
no ato de inscrição deste Processo Seletivo, não sendo de responsabilidade da 
COMISSÃO DE PROCESSOS SELETIVOS – COPESE/FASAR – os 
problemas advindos pela inobservância destes. 
 
 
9 – INFORMAÇÕES GERAIS 
 
9.1 – O processo de seleção conta com apenas uma etapa. 
 
9.2 – Não serão aceitos, em hipótese alguma, pedidos de vistas, cópias, revisão 
de provas, explicação sobre questões das provas, nem recursos contra a 
classificação. 
 
9.3 – A seleção dos candidatos será feita através da prova de redação e da 
prova de múltipla-escolha, tendo como critério de desempate o melhor 
desempenho do candidato nas provas, na seguinte ordem: Redação, 
Conhecimentos Gerais. 
 
9.4 – A exclusão do candidato ao Processo Seletivo do Vestibular Agendado – 
2º semestre de 2016 da Faculdade Santa Rita – FASAR, além das previsões 
neste Edital, também se dará quando: 
 
a) Usar meios fraudulentos durante a realização das provas; 
b) Fizer, em qualquer das etapas do concurso vestibular, declaração falsa ou 
inexata; 
c) For responsável por falsa identificação; 



 

d) Ausentar-se da sala de aula durante a realização da prova sem a devida 
autorização para tal; 
e) Não devolver o material de prova ou atentar contra a integridade deste; 
f) Praticar atos contrários às normas contidas neste Edital. 
 
9.5 – Prazo de validade do Vestibular Agendado – 2º semestre de 2016 da 
Faculdade Santa Rita – FASAR: até o dia 30 de setembro de 2016. 
 
9.6 – Não será permitido trancamento de matrícula no primeiro período dos 
cursos oferecidos. 
 
9.7 – O Processo Seletivo terá validade no semestre realizado; havendo 
abandono do curso, a perda da vaga será automática. 
 
9.8 – A FASAR reserva-se o direito de não ministrar o curso, caso não haja o 
preenchimento total das vagas disponíveis para formação de turma. 
9.9 – Dependendo da existência de vagas, a FASAR poderá aceitar em outros 
cursos a 2ª opção de candidatos excedentes. Neste caso o candidato poderá: 
 
a) Matricular-se no curso de sua segunda opção, caso ainda haja vaga. 
b) Reoptar para um curso em que ainda haja vaga e que esta lhe seja oferecida 
pela Faculdade. 
 
 
9.10 – A Faculdade Santa Rita - FASAR reserva-se no direito de não ministrar 
as aulas em razão de não formação de turma. Neste caso, os candidatos 
aprovados que tenham efetuado a matrícula poderão optar pela inclusão de 
seu nome no final da “Listagem do Resultado Oficial” de outro curso. Esta 
inclusão ocorrerá seguindo os critérios de seleção, classificação e desempate 
previstos neste Edital e deverá ser realizada até a data limite estipulada pela 
FASAR, no momento da comunicação oficial pela faculdade, da não formação 
da turma pretendida pelo candidato.  
 
9.11 – Os candidatos estrangeiros terão direito à matrícula aos cursos 
oferecidos pela IES, desde que aprovados no Vestibular Agendado – 2º 
semestre de 2016 da Faculdade Santa Rita – FASAR, em conformidade com o 
número de vagas oferecidas neste Edital. 
 
9.12 – Os Certificados de Conclusão de Curso e Históricos Escolares dos 
candidatos estrangeiros, que pretendem matricular-se nos Cursos oferecidos 
por esta Faculdade, somente serão aceitos se convalidados pelo Conselho 
Estadual de Educação. 
 
9.13 – Candidatos superdotados e autodidatas deverão apresentar documento 
de equivalência de conhecimentos do 2° grau, expedido por órgão competente, 
no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias após a matrícula e terão direito à 
matrícula, se aprovados no Vestibular Agendado – 2º semestre de 2016 da 
Faculdade Santa Rita – FASAR, de acordo com o número de vagas constantes 
neste Edital. 



 

 
9.14 – O candidato que declarar não ter o 2° grau completo deverá estar ciente 
de que não poderá requerer matrícula, exceto os candidatos concluintes do 
terceiro ano do Ensino Médio que deverão apresentar declaração de conclusão 
de curso no ato da matrícula. 
 
9.15 – Todos os candidatos declararão atender ao disposto no art. 3º da 
Portaria MEC nº 2.941, de 17/12/2001, sobre a escolaridade mínima exigida 
para inscrição em processo seletivo. 
 
 
 
10 – PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
 
10.1 – Se aprovada no Processo Seletivo do Vestibular Agendado 2º semestre 
de 2016, a pessoa com deficiências pré-existentes ou supervenientes à 
assinatura do contrato de Prestação de Serviços – caso necessite de 
equipamentos e/ou mão de obra/acompanhamento especializado no período 
de duração do curso – fica ciente de que para tais serviços a instituição 
verificará a possibilidade de oferecê-los, por se tratar de serviços específicos e 
individualizados, ressalvadas as adaptações razoáveis, consideradas como 
adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não 
acarretem ônus desproporcional e indevido, quando requeridos em cada caso, 
a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer, em 
igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas, todos os 
direitos e liberdades fundamentais. 
 
10.2 – As pessoas com deficiência deverão apresentar no ato da matrícula 
atestado emitido por profissional especializado relatando a deficiência, seu 
grau evolutivo e as limitações físicas e mentais. A Instituição de Ensino 
designará equipe multidisciplinar para realizar a análise das limitações e 
condições de atendimento de acordo com as atividades que serão 
desenvolvidas no curso.  
 
10.3 – As pessoas com deficiência uma vez comprovados o tipo e grau, terão direito a um local especial, bem como a fiscal de provas exclusivo para seu 
atendimento, desde que seja feita solicitação prévia à COMISSÃO DE 
PROCESSOS SELETIVOS – COPESE/ FASAR, Caixa Postal 426, Conselheiro 
Lafaiete – MG, CEP 36400-000 ou e-mail: copese@fasar.com.br, ou 
pessoalmente na Secretaria da Instituição com antecedência mínima de 72 
(setenta e duas) horas da realização da prova. 
 
 
11 – DIREITO DO REEMBOLSO DE MATRÍCULA 
 
11.1 – Reembolso de matrícula: O candidato classificado e regularmente 
matriculado, que solicitar cancelamento de matrícula por motivo de ingresso em 
outra instituição de ensino, será reembolsado em 80% (oitenta por cento) do 
valor pago referente a primeira parcela, devendo o requerimento de 
cancelamento de matrícula ser protocolizado junto à secretaria e o pedido do 



 

reembolso no departamento financeiro da Fasar, até 02 (dois) dias úteis antes 
do início do período letivo do 2º semestre de 2016. 
 
 
12 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1 – O candidato fica ciente que a Faculdade Santa Rita – FASAR – não 
possui ou presta quaisquer tipos de serviços de segurança nos meios de 
transportes estacionados (automóveis, motocicletas e bicicletas) nas suas 
dependências externas e internas, vigilância ou guarda de veículos 
automotores de qualquer natureza, portanto não assume para si a 
responsabilidade de indenizações por danos, furtos, roubos, incêndios, 
atropelamentos, colisões, etc., que venham a ocorrer nos pátios internos, 
externos ou circunvizinhos de seus prédios, cuja responsabilidade será 
exclusivamente de seu condutor e/ou proprietário. 
 
12.1.1 – A FASAR não se responsabiliza pela guarda, indenização, danos ou 
extravios de objetos de valor, dinheiro em espécie, documentos ou outros 
pertences do candidato que venham a ser deixados ou esquecidos em suas 
dependências externas e internas. 
 
12.2 – As aulas terão início de acordo com o calendário escolar estabelecido 
pela FASAR. 
 
12.3 – Os cursos oferecidos pela FASAR funcionarão no turno noturno, 
conforme dispostos no item 3 deste Edital, de segunda a sexta-feira, e pela 
manhã aos sábados, de acordo com o estabelecido nos horários de aula e no 
calendário escolar da Instituição. 
  
12.4 – A Faculdade reserva-se o direito de: 
 
a) estabelecer o horário que julgar conveniente para as aulas de todos os 
cursos, bem como os prédios e salas onde serão ministradas; 
b) transferir os alunos de um turno, ou sala, quando necessário ou conveniente, 
a critério da Instituição; 
c) colocar aulas teóricas, aulas práticas, inclusive de laboratórios e estágio, em 
turnos diferentes daquele escolhido pelo candidato no ato da inscrição no 
processo seletivo. 
 
12.5 – A Faculdade Santa Rita – FASAR – reserva-se, ainda, o direito de 
decidir sobre a abertura ou não de turmas e turnos, tendo em vista o número 
de candidatos classificados no processo seletivo, e também o de colocar 
disciplinas, especialmente aquelas que exigem estágio e aulas de laboratório, 
em turno diferente daquele escolhido pelo candidato por ocasião da inscrição 
no processo seletivo. 
 
12.5.1 – A Faculdade Santa Rita – FASAR – poderá introduzir, na organização 
pedagógica e curricular de seus cursos superiores reconhecidos, a oferta de 
disciplinas integrantes do currículo que utilizem modalidade semipresencial, 
com base no art. 81 da Lei n. 9.394, de 1.996, e no disposto na Portaria 4.059 



 

de 2004. 
 
12.5.1.1 – Para fins desta Portaria (4.059 de 2004), caracteriza-se a 
modalidade semipresencial como quaisquer atividades didáticas, módulos ou 
unidades de ensino-aprendizagem centrados na autoaprendizagem e com a 
mediação de recursos didáticos organizados em diferentes suportes de 
informação que utilizem tecnologias de comunicação remota. 
 
12.5.1.2 – Poderão ser ofertadas as disciplinas referidas no item 12.5.1, 
integral ou parcialmente, desde que esta oferta não ultrapasse 20 % (vinte por 
cento) da carga horária total do curso.  
 
12.6 – Não haverá tratamento especial para alunos que, em razão de 
convicções religiosas e ou trabalho de qualquer natureza, deixem de frequentar 
aulas e ou atividades acadêmicas regulamentares. 
 
12.7 – O candidato, ao se inscrever, declara conhecer todas as disposições 
deste Edital e concordar com elas. 
 
12.8 – Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Diretora Geral da 
Faculdade, mediante proposta da Comissão do Processo Seletivo Vestibular 
Agendado – 2º semestre de 2016/ COPESE/FASAR. 
 
 
 

 
 

Conselheiro Lafaiete, 04 de julho de 2016. 
 
 
 
 
 

Maria da Paz Fonseca e Costa 
Diretora Geral 

 


