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EDIT AL N° 002/2020 
INGRESSO POR OBTEN9AO DE NOVO TiTULO E TRANSFERENCIA EXTERNA 

A Diretora Geralda FACULDADE SETE LAGOAS - FACSETE, Professora Or'. 06ris Camargo 

Martins de Andrade, no uso das atribuicoes que lhe conferem o Regimento lnterno desta 

lnstrtuicao de Ensino Superior, e em conformidade com os artigos 49 e 50 da Lei 9.394 de 

20/12/196, que dispoe das Diretrizes Bases da Educacao Nacional, torna publico o presente 

Edita! contendo as normas para ingresso por meio de Obtencao de Novo Titulo e Transferencia 

Externa, nos curses de Graduacao desta lnstitulcao de Ensino, visando preenchimento de vagas 

ociosas. 

1. DAS INSCRl90ES: 

1.1. Estao abertas as inscricoes do PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO 

POR OBTENi;AO DE NOVO TiTULO E TRANSFERENCIA EXTERNA DOS CURSOS 

DA FACULDADE SETE LAGOA$ - FACSETE, para o segundo semestre letivo do ano 

de 2020, nos termos do presente EDITAL. 

1.2. As inscdcoes poderao ser realizadas a partir da data de publicacao deste Edita!, ate 

o terrnino do periodo de matriculas dos curses para os quais estao sendo ofertadas 

vagas, conforme estabelecido no Calendario Letivo da FACSETE, enquanto houver 

vagas, 
1.3. Para efeito do presente Edita!, define-se que a modalidade de ingresso 

TRANSFERENCIA EXTERNA e destinada ao candidate oriundo de outra lnstituicao de 

Ensino Superior Brasileira, que deseja ingressar nos Curses de Graduacao ofertados 

pela FACSETE. 

1.3.1. E requisite para ingresso por TRANSFERENCIA EXTERNA, a 

comprovacao de que o candidate estar matriculado ou com matricula trancada 

em Curse de Graduacao em outra tnstituicao de Ensino Superior Brasileira. 

1.4. Para efeito do presente Edita! define-se que a modalidade de ingresso OBTENi;Ao 

DE NOVO TiTULO e destinada ao aluno portador de Diploma de Curse Graduacao da 

FACSETE ou de outra lnstituicao de Ensino Superior Brasileira ou extrangeira desde que 

tenha o diploma validado no Brasil, com validade reconhecida em todo o territ6rio 

nacional e devidamente registrado em 6rgao competente. 



• 

1.5. As inscrtcces serao realizadas em duas etapas: 

1.5.1. Preenchimento da ficha de inscri,;:ao no site www.facsete.edu.br; 

1.5.2. Protocolo da docurnentacao que trata o item 1.6, que podera ser realizado 

das seguintes maneiras: 

1.5.2.1. Pessoalmente, na Secretaria Academics da FACSETE, localizada na 

Rua Italia Pontelo, n•. 40, Chacara do Paiva, Municipio de Sete lagoas - MG. 

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

mail secretariaacademica@facsete.edu.br 

1.5.2.2.1. No assunto do e-mail devera ser informado a modalidade de acesso, 

conforme cada caso: "EDITAL FACSETE 02/2020- DOCUMENTACAO 

OBTEN(;AO DE NOVO TITULO" ou "EDITAL FACSETE 02/2020 - 

DOCUMENTACAO TRANSFERENCIA EXTERNA". 

1.5.2.2.2. No corpo do e-mail devera 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 documentacao original, descrita nos itens 1.6 e 1.7, deverao ser 

apresentadas no ato da matricula, sob pena de nao realizacao da desta. 

1.5.3. 0 Processo Seletivo de Obtencao de Novo Tltulo e Transferencia Externa 

da FACSETE 2020.2 e isento de taxa de inscricao. 

1.6. Docurnentacao necessaria 

1.6.1. Os candidatos ao ingresso nos cursos da FACSETE por meio 

de TRANSFERENCIA EXTERNA deverao apresentar: 
1.6.1.1. Requerimento preenchido e assinado pelo interessado ou seu 

responsavsl legal, sendo que para este ultimo caso devera ser apresentada 

procuracao com firma reconhecida; 

1.6.1.2. Hist6rico Escolar Original completo do requerente, fornecido pela !ES de 

origem, discriminado por semestre/ano letivo contendo coeficiente de rendimento, 

pontuacao do vestibular; classiflcacao do vestibular, portaria de autorizacao e/ou 

reconhecimento do curso de origem, situacao do aluno no ENADE, alem dos 

resultados obtidos em todas as disciplinas nas quais efetuou matricula. 

1.6.1.3. Programa original, detalhado, de todas as disciplinas cursadas com 

aprovacao e das disciplinas nas quais o requerente esteja matriculado no 

semestre/ano em curso, contendo, inclusive, carga horaria e periodo de 

aplicacao; 

1.6.1.3.1. Considera-se Programa de Disciplina original, aquele carimbado e 

assinado pela Instituicao de Ensino de origem ou com validacao digital. 

1.6.1.4. Original e c6pia do Hist6rico Escolar do Ensino Medio; 



1.6.1.5. Original e c6pias dos documentos pessoais (RG, CPF, Titulo de Eleitor e 

comprovante de regularidade eleitoral, Certificado de Reservista cu Dispensa de 

lncorpcracac, Certidao de Nascimento cu Casamento, e comprovante de 

residencia); 

1.6.1.6. 2 totes 3x4 
1.6.2. Os candidates ao ingresso nos curses da FACSETE per meio de 

OBTEN9AO DE NOVO TITULO, deverao apresentar: 

1.6.2.1. Requerimento preenchido e assinado pelo interessado cu seu 

responsavel legal. sendo que para este ultimo case devera ser apresentada 

procuracao com firma reconhecida; 

1.6.2.2. Hist6rico escolar do Ensino Superior, original cu c6pia autenticada em 

cart6rio, 

1.6.2.3. C6pia do Diploma registrado de Conclusao do Curse Superior, 

autenticada em cartorio; 

1.6.2.4. Original e c6pia do Hist6rico Escolar do Ensino Medic, 

1.6.2.5. Original e c6pias dos documentos pessoais (RG, CPF, Titulo de Eleitor e 

comprovante de regularidade eleitoral, Certificado de Reservista cu Dispensa de 

rncorporacao. Certidao de Nascimento cu Casamento, e comprovante de 

residencia): 

1.6.2.6. 2 fotos 3x4 

2. DOS CURSOS E VAGAS 

2.1. 0 Processo Seletivo para ingresso nos curses da FACSETE per meio de OBTEN<;AO DE 

NOVO TiTULO E TRANSFERENCIA EXTERNA, para o semestre letivo 2020.2. abrange 

vagas cs curses indicados no Quadro 1, a seguir. 

Cur sos Modalidadc Ato Autorizativo MEC Dura�ao Turno 

OOONTOlOGIA Bacharelado Port. S(R(S n• 111 de 13/03/2014, 5 anos lnteg,al 
DOU de 14/03/2014. 

ODONTOLOGIA oacharclado PM. SERES n• 171 de 13/03/2014, 5 anos Noturno 
DOU de 14/03/2014. 

ESTETICA E COSMEllCA uachorelado Port. SLRES n• 337 de 11/07/2019, DOU de 3 anos - 15/07/2019 

FlSIOTERAPIA aaeeretaoc PM. StRlS n• 398 de 29/05/201$, 5 anos Noturno 
OOU de 01/06/2015. 

� 
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PSICOLOGIA Bactlarelado PM. SERES no 1.253 de 07/12/2017, Sanos Noturno 0.0.U. de I J/)2/1017 

A.ADIOlOGtA Tecno!ogo 
PO(l. SERES ns 214 de 23/06/2016, 3 anos Noto,no DOU de 24/06/1016. 

3. DA SELEt;.AO 

3.1. A selecao das solicitacoes se dara em dois niveis, na Coordenacao do Curse, e 

devera ser constituida de: 

3.1.1. Analise documental; 

3.1.2. setecao classificat6ria. 

3.2. Todos os candidatos pre-selecionados serao submetidos a setecao classificalena 

atraves de ananse do hist6rico escolar, considerando os seguintes aspectos: 

3.2.1. TRANSFERl:NCIA EXTERNA 

a) Menor indice de reprovacao. 

3.2.2. OBTEN<;:.AO DE NOVO TiTULO 

a) Maior percentual de Portador de Diploma curricular; 

b) Menor indice de reprovacao: 

c) Menor tempo necessario para inteqralizacao curricular. 

3.3. No caso de empate sera considerada a inscricao mais antiga, comprovada 

pelo Requerimento entregue a Secretaria Academica. 

3.4. Ap6s analise curricular, a Coordenacao do Curso indicara, em cada caso, em que 

periodo o candidato estara apto a matricular-se, considerando as adaptacees 

necessaries e as regras internas da lnstituicao, aplicadas ao tema. 

3.5. Nos casos em que o numero de candidatos for igual ou inferior ao nurnero de \lagas 

ofertadas, sera dispensada a etapa de setecao classificat6ria. 

4. DO RESULTAOO 

4.1. O Resultado do processo Seletivo sera comunicado ao aluno, pela Secretaria 

Acadernica, por meio de contato telef6nico e e-mail informados no ato da inscncao. 

4.1.1. A docurnentacao das solicitacoes deferidas nae sera devolvida ao aluno, 

passando a fazer parte integrante do acervo de documentos da FACSETE. 

4.1.2. A documentacao das solicitacoes indeferidas sera incinerada apes 

90 (noventa) dias contados da data do inicio das aulas do ano letivo para o qual foi 

solicitada a adrnissao. 



5. DA MATRiCULA • 

5.1. As datas de matricula serao comunicadas aos candidatos selecionados por meio 

de contato telef6nico, ou e-mail. 

5.2. As matriculas dos candidatos aprovados serao realizadas nas dependencias 

da FACSETE, que esta localizada na rua Italia Pontelo, n° 40, Bairro Chacara do Paiva, 

Municipio de Sele Lagoas - MG. 

5.3. No ato da matricula, o candidate recebera o boleto referente a primeira parcela 

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

efetivada ap6s contirmacao do pagamento. Candidatos que sao ou foram alunos 

desta lnstituii;ao, deverao estar em dia com suas obriqacoes financeiras, mediante 

apresentacao de Declaracao emitida pela Tesouraria. 
5.4. O nao comparecimento nas datas e horarios fixados para matricula ensejara a 

perda da vaga pelo candidato classificado, ficando este excluldo de qualquer 

convocacao posterior. 

5.5. Sera garantida ao aluno a devoiucao de 80% (oitenta por cento) da primeira 
parcel a 

do contrato, paga por ocasiao da matricula, na hip6tese de solicitacao de desistencia 

de matricula protocolizada ate 07 (sete) dias corridos da celebracao do contrato, 

inexistindo direito a qualquer restituicao nas hip6teses de manitestacao da desistencia 

ap6s este prazo. 

5.6. 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. 

5.7. A desistencta do aluno, sem a forrnalizacao do pedido de 

"cancelamento de rnatricula", nao o desobriga de adimplir com todas as demais 

parcelas previstas no contrato celebrado com a FACSETE. 

6. DOS DESCONTOS 

6.1. Os ingressantes atraves do processo seletivo de TRANSFERENCIA EXTERNA 

farao jus aos seguintes descontos: 

6.1.1. lngressantes no Curso de Odontologia: desconto de 20% durante 

todo o curso e que efetivarem a matricula ate o dia ate 1 O dias corridos ap6s 

a divulga9ao do resultado, sera concedido desconto de 80% (oitenta porcento) 

do valor cheio na matricula e isencao da 2• mensalidade 

6.1.1.1. Exclusivamente para o Curso de Odontologia no turno noturno sera 

concedido 10% de desconto de pontualidade, observado regulamento interno da 

lnstituicao. Ap6s o vencimento, o aluno nao fara jus ao desconto de 

pontualidade . 

. . 
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6.1.2. lnqressantes nos Cursos de Fisioterapia ou Psicologia: desconto de 

29,42% durante todo o curse; e 15% de pontualidade e que efetivarem a 

matricula ate ate 1 O dias corridos ap6s a divutqacso do resultado, sera 

concedido desconto de 80% (oitenta por cento) do valor cheio na matricula e 
Isencao da 2• mensalidade, observado o regulamento de interno da lnstituicao. 

Ap6s o vencimento, o aluno nao fara jus ao desconto de pontualidade. 

6.1.3. lngressantes nos Curses de Radiologia ou Estetica e Cosmetica: desconto 

de 20% durante todo o curse; e 10% de pontualidade e que efetivarem a matricula 

ate 1 O dias corridos ap6s a divulga,;;ao do resultado, sera concedido desconto de 

80% (oitenta por cento) do valor cheio na matricula e isencao da 2• mensalidade. 

observado o regulamento de Bolsas e Descontos da tnstituicao. Ap6s o 

vencimento, o aluno nao Iara jus ao desconto de pontualidade. 

6.2. Os ingressantes atraves do processo seletivo de OBTEN�Ao DE NOVO TiTULO 

farao jus aos seguintes descontos: 

6.2.1. lngressantes no Curse de Odontologia: desconto de 15% durante 
todo o curse. 

6.2.1.1. Exclusivamente para o Curse de Odontologia no turno noturno sera 

concedido .10% de desconto e que efetivarem a matricula ate 10 dias corridos 

ap6s a divulqacao do resultado, sera concedido desconto de 80% (oitenta por 

cento) do valor cheio na matricula e isencao da 2• mensalidade de pontualidade, 

observado regulamento interno da tnstttuicao. Ap6s o vencimento, o aluno 

nao fara jus ao desconto de pontualidade. 

6.2.2. lngressantes nos Curses de Fisioterapia ou Psicologia: desconto de 

15%durante todo o curse; e 15% de pontualidade e que efetivarem a matricula 

ate 1 O dias corridos apes a divulgac;ao do resultado, sera concedido desconto 

de 80% (oitenta por cento) do valor cheio na matricula e isencao da 2• 

mensalidade, observado o regulamento interno da lnstituicao. Ap6s o 

vencimento, o aluno nao fara jus ao desconto de pontualidade. 

6.2.3. lngressantes nos Curses de Radiologia ou Estetica e Cosmetics: 

desconto de 15% durante todo o curse; e 10% de pontualidade e que efetivarem 

a matricula ate 1 O dias corridos ap6s a divulga,;:ao do resultado, sera 

concedido desconto de 80% (oitenta por cento) do valor cheio na matricula e 
isencao da 2• mensalidade, observado o regulamento interno da lnstituicao. Ap6s 

o vencimento, o aluno nao Iara jus ao desconto de pontualidade. 

6.3. Os descontos previstos neste Edita I incidem exclusivamente as mensalidades e nao 

seaplica as disciplinas em Dependencia, e demais services acadernicos oferecidos pela 

lnstituicao. 
6.3.1. Em case de trancamento, abandono ou desistencia do curse, o desconto 

sera automaticamente cancelado . 



6.3.2. Os descontcs previstos neste Edital aplicam-se somente aos 

ingressantes deste processo seletivo e sob nenhuma hip6tese terao efeito 

retroativo, ouserao aplicados a processos seletivos posteriores, os quais as 

regras e beneficios sao/serao fixadas por meio de Editais especificos. 

7. DAS DISPOSl90ES GERAIS 

7.1. Nao serao aceitos, em nenhuma hip6tese, pedidos de vistas e nem recursos contra 

classiflcacao. 

7.2. 0 processo seletivo sera valido, exclusivamente, para o periodo a que se refere 

o presente Edital. 

7.3. Sera excluido do processo seletivo o candidato que praticar qualquer ato 

de improbidade ou fralde na apresentacao de documentos, cabendo a Diretoria Geral 

da FACSETE amplos poderes para a publicacao dos resultados, bem coma decidir 

quanta aos casos omissos, nao presentes neste Edital. 

7.4. Os candidatos matriculados obrigam-se a cumprir o Regimento da 
lnstituicao. 

7.5. Na hip6tese de aueracao de quaisquer das dlsposicoes ora fixadas, sera 

expedido um aditivo, o qual passara a constituir parte integrante do presente. 

7.6. Revogam-se todas as disposic;:6es contrarias a esse edital. 

Profa. Ora. Doris argo artins de 
Andrade 

DIRETORA GERAL FACULDADE 
SETE LAGOAS - FACSETE 

,' 
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