
 

 

 

RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 012/2020 - PROCESSO SELETIVO DO FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE SETE 
LAGOAS - FASASETE 

 

A Diretora da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas, no uso de suas atribuições e obedecendo aos termos 
da legislação vigente, por meio da Comissão Permanente de Vestibular (COPEVE), torna público que, em 
conformidade com a legislação institucional e disposições vigentes, a primeira RETIFICAÇÃO ao Edital nº 012/2020, 
ao Processo Seletivo do 1º semestre para o curso de Direito, de acordo com as normas definidas por este 
instrumento para o ingresso no 1º semestre letivo de 2021, operando a alteração dos itens abaixo indicados: 
 
2 DAS MODALIDADES DO PROCESSO SELETIVO 

2.1 Os Processos Seletivos FASASETE 2021/1 da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas serão ofertados 
nas seguintes modalidades de ingresso: 

Onde lê-se:  

 
2.1.1 Vestibular Tradicional (processo seletivo por intermédio de prova na modalidade on-line). 
2.1.2 Vestibular Agendado (processo seletivo por intermédio de prova na modalidade on-line). 

2.1.3 Aproveitamento das notas do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM. 
2.2 Para os candidatos que optarem pela modalidade de que trata o item 2.1.1 Vestibular Tradicional, o 

processo seletivo, deverá seguir as especificações abaixo: 
a) Após a realização da inscrição, no prazo descrito no ANEXO 2, o candidato será cadastrado no portal 

onde realizará a prova e receberá via e-mail um link de acesso ao portal e um login e senha. 

b) O candidato terá até 03 (três) dias corridos, contados após a inscrição, para realizar a prova, de acordo 
com as recomendações que receberá no ato do acesso ao Portal. 

c) As provas do Processo Seletivo serão realizadas em etapa única e abordarão conhecimentos através de 
uma Redação; 

d) A prova será composta exclusivamente de redação com sorteio do tema para o candidato dissertar a 
respeito, no ato do acesso, para garantir a lisura do processo. 

2.3 Para os candidatos que optarem pela modalidade de que trata o item 2.1.2 Vestibular Agendado, o processo 
seletivo será em data e horário definidos pelo candidato, no ato da inscrição, de acordo com a disponibilidade 
descrita no ANEXO 01: 

 
a) Após a realização da inscrição, no prazo descrito no ANEXO 01, o candidato será cadastrado no portal 

onde realizará a prova e receberá via e-mail um link de acesso ao portal e um login e senha. 

b) O candidato terá até 03 (três) dias corridos, contados após a inscrição, para realizar a prova, de acordo 
com as recomendações que receberá no ato do acesso ao Portal. 

c) As provas do Processo Seletivo serão realizadas em etapa única e abordarão conhecimentos através de 
uma Redação; 

d) A prova será composta exclusivamente de redação com sorteio do tema para o candidato dissertar a 
respeito, no ato do acesso, para garantir a lisura do processo. 

2.4 Poderão concorrer às vagas pela modalidade de que trata o item 2.2.3 Aproveitamento das notas do 
Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM os candidatos que tiverem prestado o Exame Nacional do Ensino 
Médio nos anos de 2016 a 2019. 

2.4.1 Os candidatos que optarem pela modalidade - Aproveitamento das notas do Exame Nacional do 
Ensino Médio – ENEM – estarão dispensados de realizar a prova do Vestibular Agendado do 1º semestre 
de 2021. 
2.4.2 Poderão participar da seleção na modalidade Aproveitamento das notas do Exame Nacional do 
Ensino Médio – ENEM os candidatos que obtiveram pontuação igual ou superior a 10% (dez por cento) da 
pontuação máxima atribuída à Prova de Redação, em consonância com o estabelecido no item 8 deste 
Edital e seus subitens. 

2.5 Para realizar a prova o candidato precisará somente de um computador ou dispositivo móvel com 
acesso à internet. 
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2.5.1 Vestibular Tradicional (processo seletivo por intermédio de prova na modalidade on-line). 
2.5.2 Vestibular Agendado (processo seletivo por intermédio de prova na modalidade on-line). 

2.5.3 Aproveitamento das notas do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM. 



 

 

 

 

2.6 Para os candidatos que optarem pela modalidade de que trata o item 2.1.1 Vestibular Tradicional, o 
processo seletivo, deverá seguir as especificações abaixo: 

e) Após a realização da inscrição, no prazo descrito no ANEXO 2, o candidato será cadastrado no portal 
onde realizará a prova e receberá via e-mail um link de acesso ao portal e um login e senha. 

f) O candidato terá até 01 (um) dia corrido, contados após a inscrição, para realizar a prova, de acordo com 
as recomendações que receberá no ato do acesso ao Portal. 

g) As provas do Processo Seletivo serão realizadas em etapa única e abordarão conhecimentos através de 
uma Redação + Questões; 

2.7 Para os candidatos que optarem pela modalidade de que trata o item 2.1.2 Vestibular Agendado, o processo 

seletivo será em data e horário definidos pelo candidato, no ato da inscrição, de acordo com a disponibilidade 
descrita no ANEXO 01: 

 
e) Após a realização da inscrição, no prazo descrito no ANEXO 01, o candidato será cadastrado no portal 

onde realizará a prova e receberá via e-mail um link de acesso ao portal e um login e senha. 

f) O candidato terá até 01 (um) dia corrido, contados após a inscrição, para realizar a prova, de acordo com 
as recomendações que receberá no ato do acesso ao Portal. 

g) As provas do Processo Seletivo serão realizadas em etapa única e abordarão conhecimentos através de 
uma Redação + Questões. 

 

2.8 Poderão concorrer às vagas pela modalidade de que trata o item 2.2.3 Aproveitamento das notas do 
Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM os candidatos que tiverem prestado o Exame Nacional do Ensino 
Médio nos anos de 2016 a 2019. 

2.8.1 Os candidatos que optarem pela modalidade - Aproveitamento das notas do Exame Nacional do 
Ensino Médio – ENEM – estarão dispensados de realizar a prova do Vestibular Agendado do 1º semestre 
de 2021. 
2.8.2 Poderão participar da seleção na modalidade Aproveitamento das notas do Exame Nacional do 
Ensino Médio – ENEM os candidatos que obtiveram pontuação igual ou superior a 10% (dez por cento) da 

pontuação máxima atribuída à Prova de Redação, em consonância com o estabelecido no item 8 deste 
Edital e seus subitens. 

2.9 Para realizar a prova o candidato precisará somente de um computador ou dispositivo móvel com 
acesso à internet. 

10 DA PROVA 

Onde lê-se:  

 

10.1 A seleção dos candidatos será feita por meio de Redação (programa da redação – ANEXO 2). 
10.1.1 A redação, de caráter eliminatório e classificatório, deverá ser feita à mão, em Língua Portuguesa, de 
forma legível. 
10.1.1.1 A prova será aplicada DE FORMA ON-LINE, ATRAVÉS DO PORTAL QUE SERÁ 
DISPONIBILIZADO APÓS A INSCRIÇÃO DO CANDIDATO. 
10.1.1.2 O candidato terá até 03 (três) dias corridos, contados após a inscrição, para realizar a prova, 
de acordo com as recomendações que receberá no ato do acesso ao Portal. 
10.1.1.3 Após a realização da inscrição, o candidato será cadastrado no portal onde realizará a prova 
e receberá via e-mail um link de acesso ao Portal e um login e senha. 

10.1.2 É expressamente proibida, sob pena de anulação da prova, a identificação do candidato (por 
assinatura, rubrica ou outra marca qualquer) fora do campo apropriado da prova de redação. 

10.1.3 A prova de Redação, para os candidatos aos Processos Seletivos Tradicional ou Agendado 
FASASETE 2021/1, vale 100 (cem) pontos. 
10.1.4 Não será permitida, em nenhuma hipótese, a interferência e/ou a participação de terceiros na 
realização das provas, salvo em caso de candidato portador de necessidades especiais. 

10.1.5 A prova de Redação, para os candidatos aos Processos Seletivos Tradicional ou Agendado 
FASASETE 2021/1, vale 100 (cem) pontos. 
10.1.6 Não será permitida, em nenhuma hipótese, a interferência e/ou a participação de terceiros na 
realização das provas, salvo em caso de candidato portador de necessidades especiais. 
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10.1 A seleção dos candidatos será feita por meio de Redação + Questões (QUADRO 01). 
10.1.1 A prova, de caráter eliminatório e classificatório, deverá ser feita à mão, em Língua Portuguesa, de forma 
legível. 
10.1.1.1 A prova será aplicada DE FORMA ON-LINE, ATRAVÉS DO PORTAL QUE SERÁ 
DISPONIBILIZADO APÓS A INSCRIÇÃO DO CANDIDATO. 
10.1.1.2 O candidato terá até 01 (um) dia corrido, contados após a inscrição, para realizar a prova, de 
acordo com as recomendações que receberá no ato do acesso ao Portal. 
10.1.1.3 Após a realização da inscrição, o candidato será cadastrado no portal onde realizará a prova e 
receberá via e-mail um link de acesso ao Portal e um login e senha. 

10.1.2 É expressamente proibida, sob pena de anulação da prova, a identificação do candidato (por assinatura, 
rubrica ou outra marca qualquer) fora do campo apropriado da prova. 

10.1.3 A prova, para os candidatos aos Processos Seletivos Tradicional ou Agendado FASASETE 2021/1, vale 
100 (cem) pontos. 
10.1.4 Não será permitida, em nenhuma hipótese, a interferência e/ou a participação de terceiros na realização 
das provas, salvo em caso de candidato portador de necessidades especiais. 
 

QUADRO 1 – PROVA OBJETIVA 
 

CURSO DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
VALOR DE CADA 

QUESTÃO (PONTOS) 

 
 
 
 
 
 
 

EXCETO 
MEDICINA 

Biologia 3 2 

Física 3 2 

Química 3 2 

Geografia  3 2 

História 3 2 

   Língua Portuguesa e  Literatura                5                        2 

Matemática 5 2 

Redação  50 

TOTAL 25 100 pontos 

 

 
 

Permanecem inalterados os demais itens, subitens, alíneas, anexo e dispositivos não citados nesta retificação. 
 
Incorporar-se-ão ao Edital nº 012/2020, para todos os efeitos, Cronograma Geral, Programas, e quaisquer adendos, 
retificações e editais complementares que vierem a ser publicados pela Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas 
– FASASETE. 

 
 

Sete Lagoas (MG), 19 de janeiro de 2021. 

 
 

 
 

Amélia Maria Alves Rodrigues 
FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE SETE LAGOAS 

 


