
 

 

 

EDITAL Nº 26/2018 
 

Dispõe sobre o Processo Seletivo Complementar de Verão 2019/1 
 

O Presidente da Comissão do Processo Seletivo da Faculdade Palotina de Santa Maria 

(RS), torna público que, de 14 de novembro de 2018 a 11 de fevereiro de 2019, estarão 

abertas as inscrições para o Processo Seletivo Complementar de Verão 2019/1, para 

ingresso no primeiro semestre letivo de 2019.  
 

Modalidades de ingresso 
 

1. Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 

- Os candidatos aprovados no ENEM devem apenas entregar o boletim de 

desempenho do ENEM no período de 14 de novembro até dia 12 de fevereiro de 

2019, no Setor de Registro Acadêmico (SERCA) na FAPAS e preencher a 

documentação necessária e efetuar a matrícula. Não há necessidade de participar da 

prova escrita de seleção. 

 

2. Aprovados em Processo Seletivo por outras Instituições de Ensino Superior (IES) 

- Os candidatos aprovados em processos seletivos por outras IES devem apenas 

entregar o boletim de desempenho no período de 14 de novembro até dia 12 de 

fevereiro de 2019, no Setor de Registro Acadêmico (SERCA) na FAPAS e 

preencher a documentação necessária e efetuar a matrícula. Não há necessidade de 

participar da prova escrita de seleção. 

 

3. Prova de seleção 

A) A prova poderá ser realizada em duas datas, nas condições a seguir:  

a) Na primeira opção o candidato poderá realizar a prova no dia 05 de dezembro 

de 2018, com início às 19h e término às 22h.  

- A inscrição deverá ser realizada pela internet no endereço eletrônico 

www.fapas.edu.br/vestibular, no período de 14 de novembro a 03 de 

dezembro de 2018. A efetivação da inscrição dar-se-á mediante o 

pagamento do boleto até 04 de dezembro. A divulgação dos selecionados 

será no dia 06 de dezembro de 2018 e as matrículas acontecerão no dia 07 

de dezembro de 2018. 
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b) Na segunda opção o candidato poderá realizar a prova no dia 13 de fevereiro 

de 2019 com início às 19h e término às 22h.  

- Para isso deverá inscrever-se pela internet – endereço eletrônico: 

www.fapas.edu.br/vestibular no período de 14 de novembro a 11 de 

fevereiro de 2019. A efetivação da inscrição dar-se-á mediante o pagamento 

do boleto até 12 de fevereiro de 2019. A lista dos classificados será 

divulgada no dia 14 de fevereiro de 2019 e as matrículas serão realizadas 

nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2019. 

 

3. Local das provas: Prédio da Faculdade Palotina - Campus Patronato, Rua Pe. Alziro 

Roggia, nº 115, Santa Maria (RS), 

 

4. Cursos: A seleção destina-se ao preenchimento de vagas nos Cursos de Administração, 

Direito, Filosofia e Teologia. 

5. Investimento: O valor da taxa de inscrição é de R$ 40,00 (quarenta reais), a ser pago na 

rede bancária ou casas lotéricas, por meio do boleto disponível no site citado no item 2, 

impresso após o preenchimento do formulário eletrônico. 

 

6. Vagas: O número de candidatos selecionados, para cada curso, dependerá do número de 

vagas existentes não preenchidas no Processo Seletivo de Verão 2019/1. 

 

7. Disposições gerais: as normas e orientações para o Processo Seletivo Complementar de 

Verão 2019/1, modalidades, estão detalhadas no Manual do Candidato, disponível no 

endereço eletrônico www.fapas.edu.br/vestibular.  

 

Santa Maria (RS), 13 de novembro de 2018. 

Prof. Edemar Luiz Balbinot 

Presidente 
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