CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO – CESED UNIFACISA/ESAC
EDITAL Nº. 58/2018
SOLICITAÇÃO DE VAGAS
O CESED torna público que o Centro Universitário - UNIFACISA, e a Escola Superior de Aviação Civil – ESAC estão
recebendo solicitação de vagas, para o 2º semestre de 2018, nas seguintes modalidades: alunos Transferidos de
outras Instituições, portadores de Diploma de Ensino Superior, Mudança de Curso na IES e pedido de Reingresso,
para o curso de origem, da UNIFACISA/ESAC.
As vagas são destinadas aos seguintes cursos: Administração (noite), Arquitetura e Urbanismo (manhã e
noite), Ciências Aeronáuticas (noite), Direito (manhã e noite), Lic. em Educação Física (manhã e
noite), Bach. Educação Física (manhã e noite), Enfermagem (manhã e noite), Engenharia Civil (manhã
e noite), Farmácia (manhã), Fisioterapia (manhã e noite), Jogos Digitais (noite), Nutrição (manhã e
noite); Odontologia (integral); Psicologia (manhã e noite) e Sistemas de Informação (manhã e noite).
O número de vagas está disponível na Secretaria Acadêmica do campus Itararé e no Setor de Protocolo, na Central
de Atendimento ao Aluno, na Av. Senador Argemiro de Figueiredo, 1901- Itararé e estão condicionadas à existência
de turmas formadas. Caso surjam outras vagas, antes do início do semestre letivo, estas poderão ser preenchidas
pelos candidatos da lista de espera.
INSCRIÇÕES: 11 de junho de 2018 a 06 de julho de 2018
Os interessados deverão efetuar sua inscrição no sítio do CESED (http://unifacisa.edu.br/vestibular),
seguindo as instruções nele contidas.
Para inscrição não é necessária a apresentação de documentos. Contudo, para efeito de matrícula, em caso de
aprovação, toda a documentação referente ao curso na IES anterior deverá ser apresentada. Não será cobrada taxa
de inscrição. A classificação obedecerá ao ponto de corte de Coeficiente de Rendimento Estudantil de no mínimo 4,5
(ou equivalente), que deverá ser comprovado no ato de realização da matrícula em caso de aprovação,
respeitando-se o número de vagas oferecidas.
Não há vagas para ingresso pelo PROUNI ou PROBEM.
SELEÇÃO
A seleção dos candidatos será feita por ordem decrescente de CRE (Coeficiente de Rendimento Estudantil), constante
do Histórico Escolar apresentado, até o preenchimento de todas as vagas oferecidas para a modalidade de inscrição.

RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO: Ao longo do período de inscrições.
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA SOLICITAÇÃO DE VAGA
TRANSFERÊNCIA
 Declaração de regularidade no ENADE;
 Declaração de regularidade com a instituição de origem;
 Original do Histórico Escolar, atualizado com CRE – Coeficiente de Rendimento Estudantil já calculado, contendo
o carimbo da instituição de origem e a assinatura do responsável pelo setor;
 Programa das disciplinas cursadas com as respectivas cargas horárias, contendo o carimbo da instituição de origem;
 Comprovante de autorização ou reconhecimento do curso de origem;
PORTADOR DE DIPLOMA DE ENSINO SUPERIOR
 Xerox autenticada do Diploma (registrado) e original do Histórico Escolar.
MUDANÇA DE CURSO
 Histórico Escolar contendo o carimbo da Instituição e assinatura da Secretária Acadêmica.
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA MATRÍCULA


 Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente;
 Registro de Nascimento e ou Certidão de Casamento;
 Carteira de Identidade;
 CPF;
 Título Eleitoral;
 Certificado de Dispensa de Incorporação, e ou Certificado de Reservista e ou Certificado de Alistamento Militar;
 Comprovante de Residência (cópia simples);
 1 foto 3x4 atual (apenas para o curso de Ciências Aeronáuticas);
 Caso o candidato não seja o responsável financeiro, a pessoa responsável deverá vir junto com o candidato,
munido dos documento de identidade (RG) emitido por órgão competente, CPF e comprovante de residência
(cópia autenticada ou cópia mais original);
 Cópia de identidade (RG) e CPF da mãe.
OBS: Todos os documentos cópias autenticadas ou cópia mais original
Campina Grande - PB, 08 de junho de 2018.
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Diretora-Presidente do CESED

