PROCESSO SELETIVO 2019.2

ORIENTAÇÕES AO
CANDIDATO

Bem vindo à Faculdade Atualiza
Esclareça suas dúvidas sobre o Processo Seletivo 2019.2 neste manual. Caso possua alguma dúvida ou deseje esclarecer alguma questão mesmo após a leitura, entre em contato com a gente através do
telefone (71) 3444.7971, Whatsapp (71) 99232.3504 ou através do
nosso site no chat online.

Como faço para me inscrever?
Clique no banner principal de divulgação do Vestibular ou no Menu principal em “Vestibular”. Em seguida, clique em “Inscreva-se”.

Como devo preencher a Ficha de Inscrição?
Ao clicar em “Inscreva-se ” abrirá uma página contendo sua Ficha de Inscrição. Preencha com todos os seus dados pessoais, indique como tomou conhecimento do Processo Seletivo e escolha sua opção de Curso, Turno e Unidade da Faculdade Atualiza.

Onde posso me inscrever?
As inscrições podem ser através do site (inscrição online) ou em nossa
Unidade Rio Vermelho (inscrição presencial).
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Qual o próximo passo após preencher os dados na ficha?
Após preencher a Ficha de Inscrição, clique em salvar. Você receberá um e-mail confirmando sua inscrição. Confira as informações e guarde o e-mail, pois nele há um
link para você consultar sua inscrição sempre que precisar. Caso não receba o e-mail,
verifique na caixa de SPAM ou de Lixo Eletrônico. Se não localizar, entre em contato
com a gente.

Posso usar o ENEM?
Sim, se você fez o ENEM a partir de 2014 e obteve 450 ou mais pontos, basta escolher
a opção “ENEM” e apresentar o seu Boletim de Desempenho. De acordo com sua nota
você poderá ser aprovado e não precisará fazer o Vestibular.

Como será a prova de Vestibular?
A prova do Vestibular será uma Redação com tema proposto e que deverá ser redigida como texto dissertativo e argumentativo, de acordo com as regras apresentadas
no dia de aplicação.

Em quanto tempo saberei se fui aprovado ou reprovado?
Em até 48h após a realização da Prova ou da apresentação do Boletim do ENEM você
saberá o resultado.

Onde devo consultar o resultado?
O resultado será publicado no Portal do Candidato através do link apresentado no
e-mail de confirmação de sua inscrição. Você poderá também consultar entrando em
contato com a gente.

Se aprovado, quando será a matrícula?
A matrícula deverá ser realizada em até 7 (sete) dias úteis após tomar conhecimento
da aprovação.

Outra pessoa poderá fazer a matrícula por mim?
Sim, basta que a pessoa indicada apresente uma procuração simples
emitida por você.
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Como e quando será o pagamento da 1ª mensalidade?
O pagamento da 1ª mensalidade será no ato da matrícula.

Pagarei uma matrícula e uma mensalidade?
Não. A matrícula já é a 1ª mensalidade.

Quais os valores e formas de pagamento?
A nossa equipe de atendimento estará a sua disposição para lhe apresentar os valores, descontos e melhores condições especiais de pagamento.

Os cursos são autorizados pelo Ministério da Educação?
Sim. Os cursos oferecidos pela Faculdade Atualiza são autorizados pelo MEC. Consulte
em nosso site as portarias.

Quando começará o meu Curso?
As aulas começarão no mês de agosto de 2019, isto é, Semestre Letivo 2019.2.

Ainda preciso esclarecer algumas questões.
A nossa equipe de atendimento está pronta para ouvir você e esclarecer todas as suas
dúvidas.

Fale com a gente:
Telefone (71) 3444.7971
Whatsapp (71) 99232.3504
Chat online www.faculdadeatualiza.edu.br

