
EDITAL DO VESTIBULAR 2021/2 

1. PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

1.1. Disposições Gerais 

1.1.1. Para se inscrever no processo seletivo a(o) candidata(o) deverá realizar o 
preenchimento da Ficha de Inscrição disponível no site www.faeppatos.com.br ou na 
sede da FAEP – Faculdade de Educação de Patos de Minas. 

1.2. Não será cobrada qualquer taxa de inscrição para participação do processo 
seletivo. 

1.2.2. O período de Inscrições será a partir do dia 25/05/2021 em link próprio 
disponibilizado no site https://www.faeppatos.com.br ou na secretaria do curso 
situada na Rua Tenente Bino, 86, Centro Patos de Minas/MG 

a) A(O) candidata(o) que optar por realizar a inscrição na secretaria do curso deverá 
entrar em contato pelo telefone (34) 3818-9014 para marcar dia e horário para 
realização da inscrição.  

1.3. Da Confirmação da Inscrição e do Agendamento da Prova 

1.3.1. Efetivada a inscrição pela(o) candidata(o), a Equipe da FAEP entrará em 
contato para agendamento de dia e horário para realização da prova de vestibular. 

2. DA REALIZAÇÃO DO VESTIBULAR 

2.1. As provas do Vestibular serão realizadas de forma agendada/online devido a 
situação em que estamos vivendo em virtude da Pandemia causada pelo COVID-19, 
a(o) candidata(o) a partir do dia 31/05/2021 poderá realizar da prova através do link 
que será enviado através do contato fornecido no ato da inscrição; 

a) A(O) candidata(o) que não tiver acesso as tecnologias necessárias para a 
realização da prova online, poderá realizar a prova na sede da FAEP, onde lhe será 
disponibilizado acesso a prova.  

2.2. O(s) processo(s) seletivo(s) de oferta das vagas remanescentes será(ao) 
divulgado(s) através de termos aditivos a este edital. 

2.3. A(O) candidata(o) que optar por realizar a prova na sede da FAEP deverá 
comparecer ao local do Exame, no mínimo, 30 (trinta) minutos antes do horário 
agendar para a sua realização início para certificar-se do local e da sala onde 
realizará seu VESTIBULAR. 

2.4. Para acesso à sala de realização do Exame a(o) candidata(o) deverá apresentar 
o Comprovante de inscrição e um Documento de Identidade. 

3. DAS VAGAS 

3-1. As Vagas serão preenchidas de acordo com a classificação da(o) candidata(o). 

3-2. As vagas não preenchidas poderão ser ocupadas, sucessivamente por: 
candidatas(os) excedentes no VESTIBULAR do curso, obedecida a ordem de 
classificação. 

http://www.faeppatos.com.br/
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3.3. As vagas oferecidas para o 2º semestre de 2021 estão especificadas na Tabela 
a seguir: 

CURSO/MODAL
IDADE 

PORTARIA/
MEC 

AVALIAÇÃO 
MEC 

VAGAS 

TURNOS 
DURAÇÃO 
DO CURSO 

MATUTINO NOTURNO 

DIREITO/BACH
ARELADO 

Port. nº 
301, 

28/06/19, 
(D.O.U) 

4 80 30 50 
10 

SEMESTRES 

 

3.5. A FAEP reserva-se no direito de não oferecer o(s) Curso(s) que não atingir (em) 
o percentual de 75% (setenta e cinco por cento) do número de vagas ofertadas em 
cada turno. 

3.6. A(O) candidata(o) poderá substituir integralmente a prova do vestibular 
mediante entrega do Boletim de desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio – 
ENEM à secretaria da FAEP; 

4. DO VESTIBULAR 

4.1 A prova será constituída de uma redação sobre tema predefinido pela comissão 
permanente do processo seletivo e será de conhecimento do aluno no momento em 
que acessar o link da prova.  

4.2 A prova tem valor de 100 pontos assim distribuídos: Estrutura Dissertativa 25 
pontos; Coesão Textual 25 pontos; Conhecimento Linguístico 25 pontos; 
Argumentação 25 pontos. 

4.3 A(O) candidata(o) que tirar zero na redação, ou não preencher corretamente a 
prova será desclassificada(o). 

4.4. Não será aceito pedido de revisão do VESTIBULAR, nem recontagem de 
pontos. 

5. DA CLASSIFICAÇÃO 

5.1. Será considerada(o) classificada(o) no VESTIBULAR a(o) candidata(o) que 
alcançar pontuação igual ou superior a 50 pontos. 

5.2. A(O) candidata(o) que optar pela utilização do resultado do ENEM será aplicada 
equivalência proporcional das notas obtidas neste. 

5.3. A classificação dar-se-á pela ordem decrescente das notas obtidas no processo 
seletivo. 

5.4. O preenchimento das vagas oferecidas obedecerá à ordem de classificação dos 
candidatos. 

5.5. Havendo candidatos ocupando idêntica classificação, o desempate será feito 
levando-se em conta a idade dos envolvidos, com preferência ao mais velho. 



6. DA MATRÍCULA 

6.1. A matrícula da(o) candidata(o) classificada(o) será realizada na secretaria da 
FAEP, em dia úteis, no período de 01/07 a 30/07 de 2021, das 09h00min às 
17h00min, situada na Rua Tenente Bino, 86, Centro, Patos de Minas/MG. 

6.2. Para a(o) candidata(o) aprovada(o) no processo seletivo de vagas 
remanescentes, as matrículas deverão ser realizadas nas datas previstas em termo 
aditivo, no mesmo local e horários previstos no item 6.1. 

6.3. Para a realização da matrícula a(o) candidata(o) classificada(o) deverá contatar 
previamente a secretaria através do telefone (34) 3818-9014 ou do e-mail: 
secretaria@faeppatos.com.br, para agendamento do dia e horário para a sua 
efetivação. 

6.4. Os documentos necessários para a realização da matrícula são: 

a) 2 fotos 3x4;  

b) Ficha de matrícula totalmente preenchida e assinada;  

c) Cópia autenticada do diploma de conclusão do ensino médio; 

d) Cópia autenticada do histórico escolar do ensino médio; 

e) Cópia da Identidade, não pode ser CNH;  

f) Cópia do CPF;  

g) Cópia da Identidade e do CPF do responsável financeiro, se for o caso;  

h) Cópia da certidão de nascimento ou casamento; 

i) Cópia do comprovante de endereço; 

6.5 Não é admitido o trancamento de matrícula para calouros. 

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1. O presente VESTIBULAR só é válido para a matrícula no 2º semestre letivo de 
2021. 

7.2. A relação dos candidatos classificados, conforme o número de vagas será 
divulgada no dia 16/07 às 16 horas, no site https://www.faeppatos.com.br e na sede 
da FAEP e para os processos de vagas remanescentes em data definida em termo 
aditivo. 

7.3. Em caso de mudança de endereço, após a inscrição, o candidato deverá 
comunicar o novo endereço, por escrito, à FAEP. 

7.4. O portador de deficiência que necessitar de atendimento especial para realizar 
as provas deverá comunicar a Coordenação Local, com antecedência mínima de 72 
(setenta e duas) horas, para que sejam tomadas as providências necessárias, 
devendo apresentar solicitação médica neste sentido. Os casos especiais só serão 
atendidos em salas especiais, no local do VESTIBULAR. 

https://www.faeppatos.com.br/


7.5. O acesso às salas do VESTIBULAR só será permitido à equipe da Coordenação 
Local e aos candidatos.  

7.6. A imprensa desenvolverá seu trabalho de cobertura sob a orientação da 
Coordenação. 

7.7. A FAEP cobrará mensalidades e taxas escolares fixadas na forma da lei, cujos 
valores e formas de pagamento poderão ser obtidos pelo candidato junto à sede da 
Instituição ou pelo fone (34) 3818-9014. 

7.8. Os programas dos cursos e demais componentes curriculares, sua duração, 
requisitos, qualificação do corpo docente, recursos disponíveis e critérios de 
avaliação encontram-se no Manual do Acadêmico à disposição dos alunos 
devidamente matriculados. 

7.9. A Comissão Técnica poderá, sempre que necessário, adotar normas 
complementares, promovendo a competente divulgação. 

 

 

Patos de Minas, 21 de maio de 2021. 
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