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ERRATA DO EDITAL DE VESTIBULAR FACSETE, Nº 002/2019 

 

A FACULDADE SETE LAGOAS, em conformidade com a legislação vigente, por meio da Direção Geral, vem a público 
RETIFICAR o Edital nº 002/2019, relativo ao ingresso por meio de Obtenção de Novo Título e Transferência Externa, nos 
cursos de Graduação desta Instituição de Ensino, visando preenchimento de vagas ociosas, no segundo semestre do 
ano de 2019.  

ALTERAR O SUB-ITEN 1.5 

1.5. As inscrições serão realizadas em duas etapas: 

1.5.1. Preenchimento da ficha de inscrição no site www.facsete.edu.br; 

1.5.2. Protocolo da documentação que trata o item 1.6, que poderá ser realizado das seguintes maneiras: 

1.5.2.1. Pessoalmente, na Secretaria Acadêmica da FACSETE, localizada na rua Itália Pontelo, nº. 86, Chácara 

do Paiva, Município de Sete Lagoas – MG. 

1.5.2.2. Em formato digital, por meio de mensagem eletrônica direcionada ao e-mail 

secretariaacademica@facsete.edu.br  

1.5.2.2.1. No assunto do e-mail deverá ser informado a modalidade de acesso, conforme o cada caso: 

“EDITAL FACSETE 2/2019 - DOCUMENTAÇÃO OBTENÇÃO DE NOVO TÍTULO” ou “EDITAL 

FACSETE 2/2019 - DOCUMENTAÇÃO TRANSFERÊNCIA EXTERNA”. 

1.5.2.2.2. No corpo do e-mail deverá constar, obrigatoriamente, o nome completo do candidato e o 

nome do curso desejado, dentre os cursos ofertados pela FACSETE e objeto do presente 

Edital. 

1.5.2.2.3.  A documentação original, descrita nos itens 1.6 e 1.7, deverão ser apresentadas no ato da 

matrícula, sob pena de não realização da mesma. 

1.5.3. A taxa de inscrição para participação no Processo Seletivo de Obtenção de Novo Título e Transferência 

Externa da FACSETE 2019.2, foi convertida na doação de 1kg de alimento não perecível (exceto sal), com 

prazo de validade de pelo menos 6 meses, que deverá ser entregue pelo aluno na Secretaria Acadêmica, 

no ato do protocolo da Documentação referida nos itens 1.5.2 e 1.6. 

1.5.3.1. Os candidatos que optarem pelo protocolo da documentação por via online deverão realizar a 

doação no ato da matrícula. 

 

Sete Lagoas,24 de maio de 2019. 

 

Profª. Drª. Doris Camargo Martins de Andrade 
DIRETORA GERAL  
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