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ERRATA DO EDITAL DE VESTIBULAR FACSETE, Nº 001/2019 

 

A FACULDADE SETE LAGOAS, em conformidade com a legislação vigente, por meio da Direção Geral, vem a público 
RETIFICAR o Edital nº 001/2019, relativo à abertura de processo seletivo destinado a preencher vagas dos cursos de 
graduação bacharelado em Odontologia, Fisioterapia, Psicologia, e Superior de Tecnologia em Radiologia, Gestão 
Hospitalar e Gestão Ambiental da Faculdade Sete Lagoas – FACSETE, no segundo semestre do ano de 2019.  

 

ONDE SE LÊ: 

2.3 O Processo Seletivo realizar-se-á nas seguintes datas e horários: 

(...) 
JUNHO Quinta- feira 06, 13, 20, 27/06 18h30min às 20h30min 

(...) 

LEIA-SE 

2.3 O Processo Seletivo realizar-se-á nas seguintes datas e horários: 

(...) 
JUNHO Quinta- feira 06, 27/06 18h30min às 20h30min 

(...) 

 

ONDE SE LÊ: 

7.8 Os resultados finais de cada processo seletivo serão divulgados em até 48 horas após a realização da prova, no 
site da Faculdade, podendo ainda ser informado por meio de contato telefônico. 
 

LEIA-SE 

7.2 Os resultados finais de cada processo seletivo serão divulgados em até 48 horas após a realização da prova, no site 
da Faculdade, podendo ainda ser informado por meio de contato telefônico. 

 

ONDE SE LÊ: 

8.7. No caso de candidato ingressante pelo ENEM, além dos documentos descritos no item 7.2 deste edital, o 

candidato deverá entregar o boletim individual de resultados do ENEM, que contém as notas da prova objetiva (que 

deverá ser igual ou superior a 450,00) e da redação (que deverá ser igual ou superior a 450,00). 

LEIA-SE 
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8.7 No caso de candidato ingressante pelo ENEM, além dos documentos descritos no item 8.2 deste edital, o candidato 
deverá entregar o boletim individual de resultados do ENEM, que contém as notas da prova objetiva (que deverá ser 
igual ou superior a 450,00) e da redação (que deverá ser igual ou superior a 450,00). 

 

ONDE SE LÊ: 

12.2. Mesmo que haja concessão da Bolsa de Estudo ou Desconto para um semestre, não há obrigação de renovação 

para os semestres seguintes, ficando ao exclusivo critério da Comissão de Bolsas e Descontos concedê-la ou não, 

após análise dos históricos dos bolsistas, considerando os critérios de frequência mínima de 80% e coeficiente 

semestral de 70 (setenta). 

LEIA-SE 

12.2. Mesmo que haja concessão da Bolsa de Estudo ou Desconto para um semestre, não há obrigação de renovação 

para os semestres seguintes, ficando ao exclusivo critério da Comissão de Bolsas e Descontos concedê-la ou não, 

após análise dos históricos dos bolsistas, considerando os critérios de frequência mínima de 80% e coeficiente 

semestral de 70 (setenta), e ausência de reprovações. 

 

ACRESCENTAR OS SUB-ITENS 8.11; 8.12 E 8.13 

8.11. Aos candidatos aprovados nos Cursos de Fisioterapia e Psicologia, excepcionalmente no VESTIBULAR CONTÍNIO 

FACSETE 2019.2, regido pelo presente Edital, será concedido desconto de 10% (dez por cento) durante todo o curso, 

cumulativo com desconto de pontualidade disciplinado em regulamento especifico. 

8.12 O desconto que trata o item 8.11 é aplicável somente a NOVOS ingressantes, excluindo-se, portanto, candidatos 

que possuam ou possuíram vínculo anterior com a FACSETE, sejam estes, desistências, cancelamentos, trancamentos, 

ou quaisquer outros similares. 

8.13 Sob nenhuma hipótese é permitido o acúmulo de bolsas ou descontos em um mesmo semestre, prevalecendo 

sempre a concessão de maior valor, exceto desconto pontualidade, quando aplicável. 

 

Sete Lagoas, 03 de maio de 2018. 

 

Profª. Drª. Doris Camargo Martins de Andrade 
DIRETORA GERAL  

FACULDADE SETE LAGOAS - FACSETE 
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