
 
PROCESSO SELETIVO – 2º SEMESTRE DE 2021 

EDITAL Nº 007/2021 

PORTADORES DE DIPLOMA, TRANSFERÊNCIA EXTERNA E POLÍTICA DE RETORNO (REABERTURA) 

 

 
A FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE SETE LAGOAS - FASASETE, em conformidade com os artigos 49 e 50 
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394, de 20/12/1996), faz saber aos interessados as 
regras do Processo Seletivo nas modalidades de ingresso Portadores de Diploma, Transferência Externa e 
Política de Retorno (Reabertura), destinado ao preenchimento de vagas remanescentes nos cursos de 
graduação descritos no Quadro 1, com validade para ingresso no segundo semestre letivo de 2021.  
 

QUADRO 1 

CURSO ATO DE AUTORIZAÇÃO VAGAS DURAÇÃO TURNO 

Direito (Bacharelado) 

Reconhecimento Renovado pela 
Portaria Ministerial nº 208, de 25 de 
junho de 2020, publicada no DOU de 
07/07/2020. 

Remanescentes 
5 anos 

(10 períodos) 
Noturno 

 

1 DAS VAGAS  

1.1 O número de vagas relacionadas no Quadro 2, a seguir, refere-se ao número mínimo de alunos que a 
Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas se compromete a receber em cada curso, turno e período. O 
número de vagas definitivo será apurado após o encerramento do atual semestre letivo e do período de 
matrícula regular de alunos veteranos para o 2º semestre de 2021.  

 
QUADRO 2 

CURSOS/TURNO 

QUADRO DE VAGAS POR PERÍODO PARA  
PORTADOR DE DIPLOMA E TRANSFERÊNCIA EXTERNA 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 

Direito - Noturno - - - 7 - 8 25 12 20 4 

 
 

2 DA INSCRIÇÃO  

2.1. As inscrições deverão ser realizadas online, por meio do site setelagoas.fasa.edu.br. 
2.2. Após realizada a inscrição online, o candidato deverá protocolar na Secretaria Acadêmica da 
FASASETE a documentação exigida neste Edital, de acordo com sua modalidade de ingresso (Portador de 
Diploma e Transferência Externa, ou e Política de Retorno – Reabertura), anexando à documentação o seu 
comprovante de inscrição.  
2.3. Local e horário para protocolo da documentação: Rua Atenas, 237 Bairro Glória – Sete Lagoas/MG, das 
14h às 21h, de segunda a sexta-feira. 

2.3.1. Enquanto durar as medidas para enfrentamento da situação de emergência em saúde 
pública, decorrentes do novo Coronavírus, o protocolo da documentação deverá ser realizado 
online através do e-mail secretariafasasete@fasa.edu.br  

mailto:secretariafasasete@fasa.edu.br
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2.4. Não será cobrada taxa de inscrição para participação neste Processo Seletivo. 
2.5. Documentação exigida 
 

2.5.1 Portador de Diploma 
2.5.1.1 requerimento (fornecido no momento do protocolo) preenchido e assinado pelo 
interessado ou seu representante legal, sendo que para este último caso deverá ser apresentada 
procuração com firma reconhecida; 
2.5.1.2   histórico escolar do ensino médio (cópia autenticada);  
2.5.1.3 diploma de curso superior devidamente registrado no órgão competente (cópia 
autenticada);  
2.5.1.4   histórico de graduação expedido pela instituição de origem (cópia autenticada);  
2.5.1.5   documento de identidade (cópia legível);  
2.5.1.6   CPF (original e cópia legível); e  
2.5.1.7   planos de ensino das disciplinas cursadas. 

2.5.2 Transferência Externa 
2.5.2.1 requerimento (fornecido no momento do protocolo) preenchido e assinado pelo 
interessado ou seu representante legal, sendo que para este último caso deverá ser 
apresentada procuração com firma reconhecida; 
2.5.2.2   histórico escolar do ensino médio (cópia autenticada);  
2.5.2.3   documento de identidade (cópia legível);  
2.5.2.4   CPF (original e cópia legível); 
2.5.2.5   histórico de graduação expedido pela instituição de origem (cópia autenticada); 
2.5.2.6   planos de ensino das disciplinas cursadas e em curso (originais e carimbados); 
2.5.2.7 comprovantes dos estágios realizados e os respectivos programas, somente para os 
cursos que os exigirem; 
2.5.2.8 comprovante da situação do estudante no ENADE (realizada por meio do Histórico 
Escolar de Graduação ou de Declaração complementar emitida pela IES de origem). 

2.5.3 Política de Retorno (Reabertura) 
2.5.3.1 Requerimento preenchido no site de inscrição (vestibular.fasa.edu.br) 

 

2.6. Não será admitida inscrição nesse processo especificamente candidato que:  
a) tenha sido anteriormente excluído por ato de indisciplina; 
b) possua registro de pendências financeiras por outros serviços anteriormente tomados; 
c) possua recusa de matrícula; 
d) seja ex-aluno da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas e tenha se transferido para outra IES, 
considerando período mínimo de 1 ano. 
2.6.1 A constatação de qualquer desses impedimentos, após a realização do Processo Seletivo, 
implicará na não efetivação ou no cancelamento da matrícula. 
 

3 DO PROCESSO SELETIVO  

3.1 O processo seletivo constará de análise curricular. 
3.1.1 A análise curricular será realizada pela Coordenação de cada um dos cursos para os quais estão 
sendo ofertadas vagas. 
3.1.2 Após a análise curricular, a Coordenação do respectivo curso indicará, em cada caso, em que 
período o candidato estará apto a matricular, considerando as adaptações necessárias com base nas 
regras internas referentes à quantidade de adaptações. 
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3.1.3 O candidato concorrerá, exclusivamente, às vagas disponíveis para o curso e turno pretendidos e 
naquele período indicado pela análise curricular. 

3.2 A classificação dos candidatos obedecerá aos seguintes critérios: 
3.2.1 Ordem sequencial numérica de protocolo da documentação (item 2.2), até o limite das vagas 
oferecidas. O número de protocolo somente será gerado, para efeitos desta classificação, quando toda a 
documentação exigida tiver sido entregue. 
3.2.2 Maior número de disciplinas a serem cursadas no período de ingresso indicado pela análise de 
equivalência curricular. 

 
3.3 O candidato à modalidade Portador de Diploma que concorrer para vaga no primeiro período de cada 
curso terá o resultado de seu pedido condicionado à existência de vaga remanescente, após terem sido 
efetuadas todas as chamadas do(s) Processo(s) Seletivo(s) Vestibular 2021/2 da Faculdade Santo Agostinho 
de Sete Lagoas. 
3.4 O candidato à modalidade Política de Retorno (Reabertura) deve estar ciente de que sua equivalência de 
grade informará as disciplinas faltantes para término do seu curso. Dessa forma, poderão ser feitos ajustes 
de grade dependendo do período de afastamento e da grade atual vigente do curso de retorno. 
3.5 Ficarão à disposição dos candidatos, pelo prazo de 30 (trinta) dias, os documentos entregues cujos 
processos forem indeferidos após a análise da Coordenação de Curso. Após esse prazo, os documentos serão 
descartados pela Instituição. 
 
4 DO RESULTADO  

4.1 O resultado do processo seletivo será comunicado ao candidato por meio de contato telefônico e via 
e-mail, informados no ato da inscrição. 
4.2 A partir do recebimento do resultado do processo seletivo, o candidato deverá confirmar o 
preenchimento da vaga mediante requerimento encaminhado à Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas, 
até a data estipulada para sua matrícula, anexando, obrigatoriamente, toda a documentação estabelecida 
nos itens 5.2.1 e 5.2.2 deste Edital, conforme a modalidade de ingresso do candidato. 
 
5 DA MATRÍCULA 

5.1 As datas de matrícula serão comunicadas aos candidatos selecionados por meio de telefone e e-mail. 
5.2 As matrículas deverão ser efetuadas, exclusivamente, na unidade de Sete Lagoas, quando será 
assinado o contrato de prestação de serviços educacionais, devendo o candidato, obrigatoriamente, 
apresentar a seguinte documentação: 
 

5.2.1 Portador de Diploma 
5.2.1.1  comprovante de residência atual (original e cópia legível);  
5.2.1.2  título de Eleitor (original e cópia legível);  
5.2.1.3  documento militar, se do sexo masculino e maior de 18 anos (original e cópia legível);  
5.2.1.4  certidão de nascimento ou casamento (original e cópia legível);  
5.2.1.5  foto 3x4 recente. 

5.2.2 Transferência Externa 
5.2.2.1  comprovante de residência atual (original e cópia legível);  
5.2.2.2  título de eleitor (original e cópia legível);  
5.2.2.3  documento militar, se do sexo masculino e maior de 18 anos (original e cópia legível);  
5.2.2.4  certidão de nascimento ou casamento (original e cópia legível);  
5.3.2.5  foto 3x4 recente. 

5.3.3 Política de Retorno (Reabertura) 
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5.3.3.1 Atualização dos documentos faltantes na pasta do aluno. 
 

5.3 A não apresentação da documentação indicada nos itens 5.2.1 e 5.2.2 implicará na eliminação do 
candidato, sendo que a respectiva vaga será disponibilizada para aqueles inscritos e constantes como 
excedentes. 
5.4 Encerrado o processo seletivo, e constatada a existência de vagas disponíveis, as inscrições poderão ser 
prorrogadas, de acordo com os interesses da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas. 
5.5 Enquanto durar as medidas para enfrentamento da situação de emergência em saúde pública, 
decorrentes do novo Coronavírus, os procedimentos para assinatura do contrato seguirão as orientações da 
Secretaria Acadêmica. 

 
6 DA CONCESSÃO DE DESCONTOS  

6.1 Aos ingressantes por meio deste processo seletivo serão concedidos descontos, conforme critérios a 
seguir.  

6.1.1 O ingressante na modalidade Portador de Diploma pagará o valor das disciplinas 
correspondentes ao período que irá ingressar no primeiro semestre de 2022, considerando as 
seguintes situações: 

- Desconto de 30% (trinta por cento), durante todo o curso, se ingressar no 1º período (turma 
nova).  
- Desconto de 50% (cinquenta por cento), durante todo o curso, se ingressar a partir do 2º 
período (turma já existente). 

6.1.2 O ingressante na modalidade Transferência Externa pagará o valor das disciplinas 
correspondentes ao período que irá ingressar no primeiro semestre de 2022, usufruindo do desconto 
de 50% (cinquenta por cento), durante todo o curso, sobre os valores correspondentes às disciplinas 
que irá cursar, sejam elas de períodos anteriores, período de ingresso ou períodos posteriores. 
6.1.3 O ingressante na modalidade Política de Retorno (Reabertura) pagará o valor das disciplinas que 
estiverem faltando para conclusão do seu curso, usufruindo do desconto de 30% (trinta por cento), 
durante todo o curso, sobre os valores correspondentes às disciplinas que irá cursar, de acordo com o 
período em que tiver encerrado/paralisado seu vínculo com a Faculdade Santo Agostinho de Sete 
Lagoas. Para que tenha direito a usufruir do desconto informado nessa modalidade, o candidato deve 
estar ausente da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas por um período mínimo de 1 ano. 
 

6.2 Os descontos previstos neste Edital serão concedidos uma única vez, por disciplina cursada, não se 
aplicando, portanto, às dependências. 
6.3 Os descontos concedidos conforme itens 6.1.1, 6.1.2 e 6.1.3 só serão válidos caso o pagamento do 
boleto ocorra até a sua data de vencimento original. Após o vencimento, o desconto será cancelado. 
6.4 Perderá o direito aos descontos previstos no item 6.1 e seus subitens o acadêmico que desistir do 
curso ou trancar matrícula. 
6.5 Os descontos previstos neste Edital não poderão ser acumulados com quaisquer outros, nem mesmo 
com desconto mensal por pagamento antecipado ou ainda com qualquer bolsa. 
6.6 Os descontos previstos neste Edital serão concedidos somente aos ingressantes deste processo 
seletivo, não sendo retroativos a quaisquer outros processos seletivos e não sendo aplicáveis a processos 
seletivos posteriores, ainda que sejam estes para Transferência Externa, Portadores de Diploma ou Política 
de Retorno (Reabertura). Para os acadêmicos ingressantes por meio de outros certames, anteriores ou 
posteriores, continuam e estarão em vigor, respectivamente, as regras de concessão de descontos 
constantes nos Editais dos certames específicos, até que outra determinação institua o contrário. 
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7 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

7.1 Não serão aceitos, em nenhuma hipótese, pedidos de vistas nem recursos contra a classificação. 
7.2 O resultado do processo seletivo será válido, exclusivamente, para o período a que se refere o 
presente Edital. 
7.3 Será excluído do processo seletivo o candidato que praticar qualquer ato de improbidade ou qualquer 
espécie de fraude na apresentação dos documentos, cabendo à Secretaria Acadêmica da Faculdade Santo 
Agostinho de Sete Lagoas amplos poderes para a publicação dos resultados, bem como decidir quanto aos 
casos omissos, não previstos no presente Edital. 

 

 

 

Sete Lagoas/MG, 30 de março de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE SETE LAGOAS – FASASETE 
LEONARDO MARCOS RODRIGUES 

DIRETOR GERAL 
 

 

 
 

 


