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EDIT AL N° 001/2020.2 

VESTIBULAR FACSETE 

A Diretora Geralda FACULDADE SETE LAGOAS - FACSETE, Professora Dr" Doris Camargo 

Martins de Andrade declara abertas as inscricoes para o Processo Seletivo do 2° semestre de 

2020, para os Cursos de Graduacao da FACSETE, situada a rua: Italia Pontelo, n°. 40, 50 e 86. 

e Avenida Renato Azeredo, 2403, Bairro cnacara do Paiva e Rua Major Castanheira 194, 

Centro, Municipio de Sele Lagoas - MG, Credenciada pela Portaria MEC n° 299, de 24/3/2011, 

DOU de 25/3/2011 e Recredenciada pela Portaria MEC n° 278, de 18/04/2016. 

1. DAS DISPOSl<;OES PRELIMtNARES 

1.1. I:. dever do candidato ler o Edital. 

1.2. O Edital estara disponivel no site www.facsete.edu br. 

1.3. Eventuais alteracoes ou inforrnacoes adicionais serao sempre disponibilizadas no 

site informado no item anterior e pelo telefone (031) 3773-3268. 

2. DO PROCESSO SELETtVO VESTIBULAR 

2.1. A lnstituicao estabelece como processo seletivo os Vestibulares. 

2.2. A lnstituicao estabelece tambern como processo seletivo a utiliza,;:ao do resultado 

do ENEM, com destinacao do percentual de 25% das vagas de cada curso para esta 

modalidade. 

2.2.1. Apes os processos seletivos e em caso de sobra de vagas esse percentual 

podera ser aumentado ate o preenchimento da integralidade das vagas ofertadas. 

2.2.2.Nos casos em que o nurnero de candidatos ingressantes pelo ENEM. for 

maior que o nurnero de vagas ofertadas, a classiflcacao dar-se-a, pela maior nota 

obtida no resultado do referido exame. Havendo empate. para preenchimento da ultima 

vaga disponibilizada, sera adotada a maior nota na redacao do referido exame ENEM. 

2.3. Do dia e horario de realizacao das provas nos quadros 2 e 3 deste documento 

2.3.1 As provas serao realizadas no dia, e horano determinados no site de 

Agendamento ou logo apes a realizacao da inscricao caso o candidato preferir, ficando 

sob a responsabilidade do candidato a consulta ao comprovante definitivo de inscricao 

que recebera no email informado no ato da inscricao, 

2.3.2. As provas serao on line via internet por meio do Ambiente Virtual da 

FACSETE. O aluno recebera em seu email. o link de acesso a prova 

Q1. 
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3. DOS CURSOS OFERTADOS, DAS VAGAS E DAS AULAS. 

3.1. Os cursos ofertados e o numero de vagas para cada curso estao indicados no 

Quadro 1, a seguir: 

OOONTOLOGIA Bacharelado Port. SERES n• 378 de 21/08/2019. 40 vagas Sanos DOU de 22/10/2019. Oiurno 

ODONTOLOGIA Baeharelado Port. SERES n• 378 de 21/08/2019. 40 vagas Sanos DOU de 2211012019. Nolumo 

FISIOTERAPIA Bac.harelado Port. SERES n• 398 de 29/0512015. 40 vagaSlnotumo 5 anos DOU de 01/06/2015. 

RAOIOLOGIA Tecn61ogo Port SERES n• 214 de 23/06/2016, 40 vagasrnoturno 3 anos DOU de 2410612016. 

PSICOLOGIA Bacharelado Port. SERES n• 1.253, de 07112/2017, 40 vagas/Noturno 5 aoos 
0.0.U. de 11/1212017 

ESTl:TICA E Tecn61ogo ort. SERES n°377, de 11/07/2019, 0.0.U 50 vagas 3 snos 
COSMl:TICA de 15/07/2019 

3.2. As aulas de todos os cursos. serao ministradas na sede da Faculdade Sete Lagoas, 

situada na Rua: Italia Pontelo, n° 50 e 86, Chacara do Paiva. na Rua Renato Azeredo, 2403, 

chacara do Paiva e Rua Major Castanheira 194, Centro, todos na cidade de Sele Lagoas. MG. 

3.3. O Curso Superior de Tecnologia em Estetica e Cosrnetica sera ministrado na 

modalidade a distancia, com encontros presenciais conforme calendario acadernico 2020.2. 

3.4. Nos cursos Presenciais poderao ser ofertadas ate 40% (quarenta por cento) das 

atividades curriculares atraves da modalidade Educac;ao a Distancia (EaD), segundo 

requtamentacao do Ministerio da Educacao - MEC. 

3.5. Quando houver disciplinas em comum entre os cursos, essas poderao ser oferecidas 

em conjunto. 

3.6. as atividades pratlcas e de estagio poderao ser desenvolvidas em turno diferente 

daquele escolhido pelo candidato e/ou em instituicoes localizadas em municipios circunvizinhos; 

4. INSCRl<,;:OES 

4.1. O periodo de inscricoes ao Processo Seletivo. deve ser feito pela internet com 

preenchimento de ficha propria, por meio do site portal do candidato www.facsete.edu.br. 

4.2. A participacao do candidato no Vestibular somente sera confirmada apes a 

finauzacao da inscricao. 4.1. O candidato estara isento do pagamento da taxa de inscrtcao. 

4.3. No ato da inscricao, o candidato recebera intormacoes referentes ao processo 

seletivo. 

J 
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4.4. Para a forma de ingresso atraves do resultado do ENEM, o candidato devera realizar 

a sua inscricao de acordo com os itens 4.1 informando a sua condicao de aprovado no referido 

exame, sua pontuacao, o nurnero de inscrisao no ENEM e o ano de realizacao. 
4.5. 0 criterio estabelecido para ingressantes por ENEM levara em conta a maior nota 

obtida nesse exame observado a ordem decrescente. 

4.5.1. Para efeito de classificacao, o candidato que utilizar a nota do ENEM, 

devera ter um aproveitamento igual ou superior a 450 pontos no total ca prova e nao 

zerar a prova de redacao. 
4.5.2. Havendo empate para preeenchimento da ultima vaga disponibilizada pela 

nota do ENEM, sera levado em considercao a nota obtida na prova de redacao. 
4.5.3. Para fins do presente processo seletivo serao consideradas as cinco 

ultimas edicoes do ENEM, dlsponiveis ate a data de publicacao do presente edital. 

4.6. Para o candidato que nao dispoe de computador, o setor de Marketing podera 

realizer sua lnscricao. 

4.6.1. As intormacoes prestadas no ato da inscricao serao de inteira 

responsabilidade do candidato, dispondo a Comissiio Permanente do Vestibular - 

COPEVE o direito de excluir do Processo Seletivo, objeto do presente Edital, aquele 

candidato que niio preencher o formulerto de forma completa, correta e legivel e/ou que 

fornecer dados comprovadamente inveridicos. 

4.7. Nos casos de inscricoes realizadas por terceiros, o candidato inscrito assume 

total responsabilidade pelas intorrnacoes prestadas, aceitando, portanto, as condicoes 

estabelecidas no presente Edita!. 

4.8. No caso do ENEM o candidato sera drsoensaoo do processo seletivo, devendo 

efetuar sua inscrii;;iio no site, e, posteriormente, ap6s divulgac;:iio do resultado dos pre- 

selecionados, comprovar as notas obtidas nesse exame, junto a secretaria Acadernica da 

FACSETE. 

4.8.1. 0 candidato inscrito utilizando as notas do Enem, cumpridos os requisrtos 

do item 4.5, nao precisa realizer a prova do Processo Seletivo. Caso queira faze-la, 

devera realizar a prova no dia e hcrario agendado no sistema. A participacao nas provas 

anula automaticamente as notas registradas do Enem, passando a vigorar para efeito de 

classlflcacao a nota obtida na prova do Processo Seletivo. 

5. DAS COND1i;:6ES EXIGIDAS DO CANDIDATO 

5.1. Poderiio participar deste processo seletivo os candidatos que tenham concluido o 

Nivel Medio de Ensino ou equivalente, conforme determina o Art.44, da Lei 9.394/96, 

cornprovacao esta que devera ser apresentada no ato da matricula. 

. , 

$\· 



xFACSETE ---··· Faculdade Sete Logoas 
rnr.or n ..... re 799,. 201 � o o u 7'5_;DJ zo 
f'Q 'l'1t1,.,.,tCOJJ_·}01• 00 19,Q 10 

5.2. O candidato que ainda nao tiver concluido o Ensino Medio, nem tiver condicoes de 

vir a conclui-lo ate a data da matricula, concorrera na qualidade de candidato que nao concorre 

a vaga (treinante). 

5.3. Todos os candidatos declararao que atendem ao disposto no art. 3° da Portaria MEC 

n° 391, de 07/02/2002, sobre a escolaridade minima exigida para inscricao em processo seletivo, 

ou seja, ter concluido ou estar cursando o Ensino Medio. 

5.4. Candidates aprovados na condicao tratada no item 5.1. tsrarn a matricula realizada 

condicional, e deverao comprovar a conclusao do Ensino Medio ate o primeiro dia letivo do 2° 

semestre de 2020, sob pena de cancelamento compuls6rio da matricula. 

5.5. Para os candidates que pretendem ingressar atraves da nota obtida no ENEM e 

necessario, que, alern de comprovar a conctusao do ensino medic por ocasiao da matricula, 

tenham cumprido as exigencias dos itens 4.5 deste edital 

6. EXAME 

6.1. A prova do Processo Seletivo sera feita em etapa unica, por meio de Prova 

de Redacao, 

6.2. Do dia e horario de realizacao das provas. Quadro 2 e 3 

6.2.1 As provas serao realizadas no dia, e horario determinados no site de 

Agendamento ou logo ap6s a inscricao do processo seletivo, case o candidato prefira, 

ficando sob a responsabilidade do candidate a consulta do comprovante definitive de 

inscricao, que recebera no email informado no ato da inscricao. 

6.2.2. As provas serao on line via internet por meio do Ambiente Virtual. 

6.3. Do Processo Seletivo e da Cornposicao das provas 

6.3.1. 0 Processo Seletivo sera realizado em consonancia com a leqislacao 

especifica vigente e tera concomitantemente carater eliminat6rio e classificat6rio. Serao 

aprovados os candidates considerando o limite de vagas fixadas no item 3.1. 

6.4. O Candidate tera 2 (duas) horas ininterruptas para desenvolver um texto dissertativo- 

argumentativo sobre o tema indicado na proposta de redacao, a partir do memento que a iniciar. 

6.4.1. Sera formalmente eliminado do Processo Seletivo o candidate que: Usar 

comprovadamente de meios fraudulentos para a mscricao, selecao matricula ou praticar 

qualquer ato de improbidade descritos no item 5 deste edital ou adotar conduta 

incompativel com a proposta de rormacao academica; 

6.4.2. Ocorrendo empate no total de pontos da redacao, sera selecionado o 

Candidato que apresentar melhor rendimente medic no 3° ano do ensino medic, 

comprovado por hist6rico escolar autenticado. Havendo empate novamente, o 2° criterio 

de desempate sera o aluno ter cursado o ensino medic em escola publicatf.)'7. 
l 
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6.4.3. Na Prova de Redacao, cs criterios de avatiacao adotados sac: Conteudo, 

Natureza da interlocucao, Genero Textual, Coerencia, coesao, t.exico e Morfossintaxe. 

7. RESULTADO 

7 .1. O resultado de cada processo seletivo sera divulgado em ate 2 (tres) dias uteis ap6s 

a reatizacao da prova, no site da Faculdade, podendo ainda ser informado por rneio de contato 

teletonico cu e-mail; 

7 .1.1. Para fins do disposto no caput, ate que sejam realizadas todas as provas, 

a divulqacao dos resultados se restringira a publicacao das condicces de "APROVADO", 

"REPROVADO" cu "DESCLASSIFICADO". 

7.1.2. A ciasslncacao final sera publicada em ate 5 (cinco) dias uteis ap6s a 

realizacao da ultirna prova e levara em conta cs candidates participantes em todas 

as provas previstas. 

8. MATRiCULAS 

8.1. A matricula dos candidates aprovados devera ser realizada na Secretaria Academics 

da FACSETE, localizada na rua Italia Pontelo, n°. 40, cnacara do Paiva, Municipio de Sele 

Lagoas-MG. 

8.2. As matriculas dos candidates aprovados serao realizadas ate o limite de vagas 

ofertadas. 

8.2.1. As lnstituicao se resguarda no direito de modificar o calendario de provas 

previsto mediante preenchimento e disponibilidade de vagas. 

8.2.2. Aos candidates aprovados no processo seletivo regido pelo presente Edita!, 

que efetivarem a matricula ate o dia ate 1 O dias corridos ap6s a divulqacao do resultado, 

sera concedido desconto de 80% (oitenta per cento) do valor cheio na matricula e isencso 

da 2• mensalidade. 

8.3. Para fins do disposto nos incises 8.1 e 8.2 considera-se matricula a prirneira parcela 

descrita no Contrato de Prestacao de Services Educacionais. 

8.4. No case de candidate ingressante pelo ENEM, alern dos documentos descritos no 

item 8.5 deste edital, o candidate devera entregar o boletim individual de resultados do ENEM, 

que contem as notas da prova objetiva (que devera ser igual cu superior a 450,00) e da redacao. 

que nae podera ser igual a zero. Candidates aprovados que que efetivarem a matricula ate 1 O 

dias corridos ap6s a divulqacao do resultado, sera concedido desconto de 80% ( oitenta per 

cento) do valor cheio na matricula e isencao da 2• mensalidade. 

8.5. Documentacao indispensavel para a matricula: c6pia e original do documento ofic,al 

de identidade (RG, CNH, ldentidade Profissional cu CTPS); do CPF; do titulo de eleitor e 

quitacao eleitoral; da certidao de nascimento ou casamento; do certificado reservista ou COi 

(candidate do sexo masculine maier de 18 anos); do comprovante de residencia; dc50, 
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escolar e certificado de conctusao do Ensino Medio; e 2 (duas) fotos 3x4 recentes (iguais e de 

frente). 

8.6. No caso de estrangeiro, deve ser apresentado o RNE. 

8.7. 0 candidate menor de dezoito anos, devera comparecer acompanhado do 

responsavel. este munido de uma c6pia simples do RG e CPF e original para validacao da 

faculdade. 

8.8. No caso de matricula realizada por procurador, devera ser apresentado seu 

documento oficial de identidade, procuracao registrada em cart6rio, e a c6pia autenticada do 

documento de identidade do aluno. 

8.9. Financeiro: No ato da matricula, o candidato recebera o boleto referente a primeira 

parcela descrita no Contrato de Prestacao de Services Educacionais. A matricula somente sera 

efetivada ap6s confirmacao do pagamento. 

8.10. Contrato de Prestacao de Services. No ato da matricula, o candidato devera assinar 

o Contrato de Prestacao de Services Educacionais, em duas vias de igual teor, das quais uma 

ficara anexada a documentacao entregue na Secretaria. 

8.11. Formalizacao da matricula: O candidate com matricula condicional somente 

tera sua matricula deferida mediante entrega da documentacao comprobat6ria da conclusao 

do Ensino Medic ou equivalente - Hist6rico Escolar e Certificado de Conclusao - ate o primeiro 

dia letivo do segundo semestre de 2020, conforme calendario academico. Apes essa data, a 

vaga sera automaticamente cancelada. 

8.12. A matricula condicional aplica-se excepcionalmente aos candidates em lase final 

de conclusao do Ensino Medic, no periodo determinado para realizacao da matricula. 

9. ANULA�AO DE MATRiCULA 

9.1. A qualquer tempo, mesmo depois de iniciadas as aulas, sera anulada a matricula 

do candidato, se comprovada qualquer irregularidade nos termos da lei e deste Edital. 

10. CANCELAMENTO DE MATRiCULA 

10.1. Deniro do prazo de vigencia, o contrato somente podera ser rescindido de forma 

motivada, assim consideradas as situacoes ora previstas: 

a) Por desistencia do CONTRATANTE, manifestada de forma expressa e inequivoca 

perante a CONTRATADA; nas hip6teses expressamente previstas no Regimento da 

Faculdade Sele Lagoas; 

b) Compulsoriamente, pela CONTRATADA, por inadimplemento das obrigac;oes 

contratuais assumidas pelo, CONTRA TANTE. 

10.2. No caso da rescisao voluntana por iniciativa do CONTRATANTE, nas hip6teses 

das alineas 'a' e 'b' acima, serao devidas as parcela vencidas, inclusive a parcela do mes do CJ'\1 
pedido de cancelamento, ate o mes de efetivacao da desistencia, bem como de 20% (vinte por f5CJ/ . 
cento) das parcelas vincendas ate o termino do periodo de vigencia inicialmente contratado, 

: 
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conforme facultado pela legislayao vigente, devendo a CONTRATADA, restituir os titulos de 

credito eventualmente emitidos por ocasiao da quitacao de tais valores. 

10.3. Em caso de desistencia do CONTRATANTE, sem que haja a previa e expressa 

comunicacao a CONTRATADA, sera devido o adimplemento integral de todas as parcelas 

contratadas, ate o terrnino da vigencia inicialmente ajustada. 

10.4. Caso a desistencia do CONTRATANTE, seja formalizada no prazo maximo de 07 

(sete) dias corridos depois da celebracao deste contrato, Iara ele jus a restltuicao de 80% (oitenta 

por cento) do valor da parcela inicial adimplida, inexistindo direito a qualquer restituicao nas 

hip6teses de manitestacao da desistencia ap6s este prazo. 

10.5. Em caso de cancelamento da matricula ou do curso por parte do aluno, sera 

cobrada taxa no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) para a sua efetivacao. 

10.6. Caso o aluno tenha efetuado o pagamento antecipado de parcelas, os valores 

serao devolvidos integralmente, exceto o valor proporcional cobrado no item 10.2. 

11. DA NAO OFERTA DE TURMAS E REMANEJAMENTO DOS ALUNOS 

11.1. A FACULDADE SETE LAGOAS reserva-se o direito de nao autorizar a oferta de 

turma inicial do curso/turno cujo numero de alunos matriculados seja inferior a 20 (vinte) alunos 

para os cursos de Bacharelados e 40 (quarenta) alunos para os curses Superiores de 

Tecnolcqia. 
11.2. Ao aluno matriculado, atingido pela decisao prevista no item 11.1 deste Edital, 

serso oferecidas as seguintes alternativas: 

a) Transferir sua vaga para turno diferente do mesmo curse, permanecendo na mesma 

Unidade; 

b) Transferir sua vaga para outros cursos da lnstituicao, permanecendo na mesma 

Unidade; 

c) Solicitar cancelamento da matricula, com ressarcimento integral dos valores pages. 

11.3. Em qualquer dos cases de transferencia de vaga, fica o aluno obrigado a assumir 

as condicoes acadernicas e financeiras do curso/turno por ele escolhido. 

11.4. 0 aluno que nae efetuar a sua opcao junto a FACULDADE SETE LAGOAS ate o 

prazo rnaxirno do decirno dia letivo do semestre, tera sua matricula cancelada pela Secretaria 

Acadernica. 

12. DAS BOLSAS MERITO 

12.1. A BOLSA MERITO sera concedida semestralmente, individualmente, nae se 

constituindo em obrigatoriedade de concessao ate o fim dos estudos cu direito adquirido e 

observara cs critenos estabelecidos no Regulamento de Bolsas da Facsete e/ou neste edital. 
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12.2. Para efeito do presente Edital, serao distribuidas BOLSAS MERITO aos 

ingressantes por meio deste Vestibular, em uma (mica etapa, ap6s a reahzacao de todas as 

provas previstas no inciso 2.3 e todos os participantes poderao concorrer. 

12.3. Exclusivamente aos ingressantes por melo de Vestibular serao ofertadas: 

12.3.1. 1 (uma) bolsa de estudos de 100% (cem) porcento. ao primeiro colocado 

geral; 

12.3.2. 1 (uma) bolsa de estudos de 70% (setenta) por cento, ao prirneiro 

colocado de cada curso; 

12.3.3. 1 (uma) bolsa de estudos de 50% (cinquenta) por cento, ao segundo 

colocado de cada curso; 

12.3.4. 1 (uma) bolsa de estudos de 30% (trinta) por cento, ao terceiro colocado 

de cada curso. 

12.4. 0 resultado dos candidatos contemplados sera divulgado ate o dia 31/07/2020 para 

os candidates do Vestibular Agendado e dia 30/06/2020 para candidates inqressantes pela nota 

do ENEM. 

12.5. serao concedidas BOLSA MERITO ENEM aos ingressantes por meio dos 

resultados do ENEM dos ultimos 5 anos: 

12.5.1. 1 (uma) bolsa de estudo de 40% (quarenta) por cento, para cada curso, 

ao prirneiro candidato aprovado na modalidade ENEM que realizar matricula e comprovar 

aproveitamento acima de 751 pontos no referido exame; 

12.5.2. 1 {uma) bolsa de estudo de 35% (trinta e cinco) por cento, para cada 

curso, ao primeiro candidato aprovado na modalidade ENEM que realizar matricula e 

comprovar aproveitamento entre 601 e 750 pontos no referido exame; 

12.5.3. 2 (duas) bolsas de estudo de 30% (trinta) por cento, para cada curso, aos 

dois primeiros candidatos aprovado na modalidade ENEM que realizarem matricula e 

comprovarem aproveitamento entre 501 e 600 pontos no referido exame; 

12.5.4. 3 (tres) bolsas de estudo de 25% (vinte e cinco) por cento, para cada 

curso, aos tres prirneiros candidates aprovados na modalidade ENEM que realizarern 

matricula e comprovarern aproveitamento entre 450 e 500 pontos no referido exame; 

12.6. As BOLSAS MERITO que tratam os incisos 12.3 e 12.5 nao sao cumulativas 

com quaisquer dos demais descontos, bolsas e financiamentos institucionais, praticados pala 

FACSETE, exceto PROUNI e FIES. 

12.7. A renovacao sernestral da BOLSA MERITO (Vestibular e ENEM) levara em conta o 

desempenho academico dos beneficiados no decorrer de cada semestre, assim como 

o adimplernento com as obriqacoes financeiras e academicas junto a FACSETE. 

12.7.1. A analise do desempenho acadernico dos beneficiados pela BOLSA 

MERITO levara em conta os cnterios de frequencia minima de 80% (oitenta), coeficiente 

,• 

semestral de 70% (setenta), e ausencia de reprovacoes. 6JI. 
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13. DAS DISPOSl<;:OES GERAIS 

13.1. Sao de inteira responsabilidade do candidato as intorrnacoes e a documentacao 

apresentadas durante este processo seletivo e na matricula. 

13.2. Nao sera admitida a revisao ou vista de provas deste processo seletivo. 

13.3. Reclamac;:oes quanto ao conteudo da prova devem feitos no site da faculdade, no 

setor da ouvidoria com justificativa, ate as 19h (dezenove horas) do primeiro dia util ap6s a 

realizacao das provas. 

13.4. O candidato portador de necessidades especiais, devera entrar em contato com o 

Nucleo de Apoio Psicopedag6gico da FACSETE, por meio do e-mail 

psicopedagogia@facsete.edu.br. para apresentacao da documentacao comprobat6ria e 

requerimento do atendimento especial ou especializado legalmente previsto. 

13.5. Este processo seletivo tern validade para ingresso no semestre letivo de 

2020.2, esgotados os prazos de ingresso e matricula. 

13.6. As duvidas e os casos omissos serao dirimidos pela Cornissao Permanente do 

Vestibular - COPEVE, e pala Diretoria da FACULDADE SETE LAGOAS. 

Quadro 2 

JUN HO 
5 Prevus IHI terca rtint 1020 
_. Provns na qumta feirn 
4 f'ro,11s nu sdbado 

Domingo Segunda-Ieira T en;a-feira 

2 
Veslibutar 10:00 

Quarta-f-eira Quinta·feira 

3 • 
Vcsaibolar 19:00 

S�bodo 

s b 
Vc.,tibular IJ:00 

. . 

7 

1• 

21 

28 

---- 
8 9 10 11 12 13 

VcS1ihulsr I 0:00 Vc.stihular 19:00 VestiOOtar 13:00 

l> 16 l/ 18 19 20 
Vestibular 10:00 Ves,ibular 19:00 Vc.<.11htilar l):00 

22 23 24 25 26 27 
Vestibular 10:00 Vestibular 19:00 Vcs.tibular 13:00 

' 29 30 ' 
Ve.<tibular 10:00 

ii m I 



Quadro 3 

IFACSETE ---·-· Faculdade Sete Lagoas 
Ponari:, M.f.C 299."."01 l DOU 2$/0312011 
!'.:trfr.rio M(C 033.r?Ol 4 0 0 V 29t(H ':!Ol 4 

00t'01PA:O Se_gc..indi!·feira Ter�a-feira Quinti·fEira 

1 ' • 
Vestibular 19:00 Ve1;bul0t 13:00 

5 6 7 8 9 JO u 
Vc.uibular 09:00 V�ihu1ar 19:00 Vestibular l�J>ll 

12 l3 14 15 16 17 18 
VcsHbular 09:00 vesnbutar 19.00 Vestibular 11:00 

--- - 
19 20 21 22 23 2• 25 

VQitibuhtr 09:00 Y<:Slibular 19:00 Vestibul�f 13:00 

---·--- 
26 n 28 29 JO 31 

Vestibular 09:00 ' 

I 


	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)
	image_004.pdf (p.4)
	image_005.pdf (p.5)
	image_006.pdf (p.6)
	image_007.pdf (p.7)
	image_008.pdf (p.8)
	image_009.pdf (p.9)
	image_010.pdf (p.10)

