
                    
 

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA INGRESSO VIA ENEM 2018.2.  
 

A FACINE torna pública a abertura de inscrições e condições que regem o Processo Seletivo para                
ingresso em seus cursos de graduação, Ingresso Via ENEM 2018.2 GRATUITO.  

1 Inscrições 
1.1 A FACINE aceita o ENEM como processo seletivo para acesso ao ensino superior. O candidato                
que foi avaliado pelo Exame Nacional do Ensino Médio poderá ter sua nota de avaliação do ENEM                 
utilizada como processo seletivo da FACINE em substituição a prova do vestibular. Para ser              
aprovado, é necessário que o candidato tenha nota mínima de 450 pontos na redação e não tenha                 
zerado nenhuma das outras disciplinas.  
1.2 As inscrições poderão ser realizadas com notas obtidas a partir de 2014, para tanto, o                
interessado deve dirigir-se à secretaria acadêmica da FACINE e apresentar a seguinte            
documentação: Carteira de identidade e Comprovante de nota do ENEM.  
 
2 Critérios Específicos 
2.1 Para os candidatos aprovados, o processo seletivo terá validade para o semestre indicado no               
Edital vigente e o semestre seguinte, caso o candidato não utilize o vestibular no prazo estabelecido                
para efetivação da matrícula, terá que participar de um novo processo seletivo. 
2.2 O candidato deverá cursar, por um semestre letivo, o curso que escolheu no ato da inscrição com                  
exceção de não fechamento de turma ou de turno escolhido.  
 
3 Dos Cursos 
3.1 Abaixo tabela com as informações sobre os Cursos. 
  
 

CURSO MODALIDADE TURNO 

Direito Bacharelado Diurno/Noturno 

Processos Gerenciais Tecnólogo Noturno 

Recursos Humanos Tecnólogo Noturno 

Gestão Financeira Tecnólogo Noturno 

 
4 Da Eliminação 
4.1 O candidato terá sua inscrição cancelada e, em consequência, será eliminado do Concurso              
Vestibular Via ENEM se: 

● Obtiver nota zero referido no subitem 1.1 
● Usar, comprovadamente de fraude. 

 
5 Das Disposições Finais 
5.1 A equivalência de estudos realizados no exterior, para efeito de conclusão do Ensino Médio,               
deverá ser comprovada na data de matrícula, mediante documento do Conselho Estadual de             
Educação. 
5.2 Ao realizar a Inscrição, o candidato declara aceitar as condições e normas estabelecidas neste               
Edital. 
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