EDITAL 003/2019
PROCESSO SELETIVO – HISTÓRICO ESCOLAR 2019/2
FACULDADE DO VALE DO ARARANGUÁ
O Coordenador de Ensino da FVA – Faculdade do Vale do Araranguá,
considerando os termos do inciso II, Art. 44, Lei 9394/06 de 20/12/1996 e Regimento Geral
da Instituição, faz saber que estarão abertas, a partir do dia treze de maio de 2019, as
inscrições para o Processo Seletivo 2019/2. Este processo é exclusivamente para ingresso nos
Cursos de Graduação, para as turmas que terão início no segundo semestre letivo do ano de
2019. A FVA – Faculdade do Vale do Araranguá atende na Unidade Av. Getúlio Vargas, 415,
Centro – Araranguá/ SC – Tel. (48) 35270130.
1. A realização do Processo Seletivo está a cargo da Coordenação de Apoio ao Estudante –
CAEs, vinculada à Coordenação de Ensino da FVA – Faculdade do Vale do Araranguá. A
esta cabe a responsabilidade de planejar, coordenar e executar o Processo Seletivo, bem como
a de divulgar todas as informações pertinentes às etapas do Processo Seletivo.
2. O Processo Seletivo estará aberto aos candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou
equivalente.
3. Os Cursos ofertados, os locais, turnos, vagas dos Cursos, duração, habilitação, são os
seguintes: Bacharelado, Curso de Administração, Unidade Univida, 40 vagas, duração de 8
semestres, noturno. Bacharelado, Curso de Educação Física, Unidade Univida, 40 vagas,
duração de 8 semestres, noturno. Bacharelado, Curso de Enfermagem, Unidade Univida, 35
vagas, duração de 10 semestres, noturno. Bacharelado, Curso de Ciências Contábeis,
Unidade Univida, 40 vagas, duração de 8 semestres, noturno. Licenciatura, Curso de
Educação Física, Unidade Univida, 40 vagas, duração de 8 semestres, noturno.
4. O candidato poderá efetuar a inscrição na página www.fva.com.br e também na secretaria
acadêmica da FVA – Faculdade do Vale do Araranguá.
5. Faz-se necessário a apresentação da seguinte documentação para a efetivação da Inscrição,
inclusive para o candidato que fizer a inscrição pelo site:
 Fotocópia do Documento de Identidade;
 Fotocópia do CPF;
 Fotocópia do Comprovante de Residência;
 Fotocópia do Histórico Escolar;
 1 foto 3x4;
 Preenchimento da Ficha de Inscrição;

5.1 Para candidatos estrangeiros serão considerados documentos de identidade o Passaporte
e/ou a Cédula de Identidade emitida pelo país de origem.
6. A taxa de inscrição está fixada em R$ 90,00 (noventa reais).
7. A taxa, uma vez recolhida, não terá seu valor devolvido.
8. O Processo Seletivo – Histórico Escolar destina-se a ocupação de vagas nos Cursos de
Graduação da FVA – Faculdade do Vale do Araranguá.
9. As inscrições para o Processo Seletivo iniciarão no dia 13/05/2019 e terminarão no dia
28/06/2019 no horário de funcionamento da Secretaria Acadêmica.
10. As vagas oferecidas pelo Processo Seletivo – Histórico Escolar tem suas matrículas
condicionadas à classificação do candidato por meio de seu Histórico Escolar.
11. A FVA – Faculdade do Vale do Araranguá reserva-se o direito de não iniciar turmas com
menos de 30 (trinta) alunos matriculados.
12. Serão classificados os inscritos que obtiverem melhor percentual da análise das notas do
Histórico Escolar do Ensino Médio.
13. A classificação será por ordem decrescente da média do Histórico Escolar do Ensino
Médio, até o limite das vagas ofertadas neste edital. Em caso de empate, prevalecerá o critério
de maior idade.
14. As vagas eventualmente não preenchidas poderão ser ocupadas, sucessivamente: por
candidatos excedentes no processo seletivo do curso e/ou candidatos excedentes em outros
cursos, obedecida a ordem de classificação, e candidatos já diplomados em outros cursos
superiores.
15. Eventualmente alguns cursos poderão ter aulas aos sábados.
16. Os estágios curriculares ocorrerão em horário diferente do turno de oferta do curso.
17. As disposições e instruções estarão disponíveis no endereço eletrônico: www.fva.com.br.
18. A Comissão de Processo Seletivo divulgará, sempre que necessário, Editais, Normas
Complementares e Avisos Oficiais sobre o Processo Seletivo.
19. Neste Processo Seletivo, por suas características, não caberá recurso de qualquer
natureza.

20. Cronograma e etapas do Processo Seletivo:
 Inscrições: de 13/05/2019 a 28/06/2019. Local: Site e Secretaria Acadêmica.
 Divulgação dos Inscritos: 01/07/2019. Local: Murais da FVA – Faculdade do Vale do
Araranguá e site da IES.
 Divulgação da Classificação: 03/07/2019. Local: Murais da FVA – Faculdade do Vale
do Araranguá e site da IES.
 Matrículas: 04/07/2019 a 31/07/2019. Local: Secretaria Acadêmica.
21. Para a efetivação da matrícula o candidato deverá entregar os documentos a seguir
mencionados:
 Certificado de Conclusão do Ensino Médio – Fotocópia Autenticada;
 Histórico do Ensino Médio – Fotocópia Autenticada;
 Carteira de Identidade – 1 Fotocópia Legível e atualizada, acompanhada do documento
original;
 CPF – 1 Fotocópia Legível, acompanhada do documento original;
 Atestado de Vacina contra Rubéola (tríplice) para o sexo feminino conforme exigência
da Lei Estadual nº 10.196/96 de 24/07/96 – Art. 2º – 1 Fotocópia Legível, acompanhada do
documento original;
 Certificado de Alistamento Militar e/ou dispensa - 1 Fotocópia Legível, acompanhada
do documento original;
 Título de Eleitor - 1 Fotocópia Legível, acompanhada do documento original;
 Comprovante de Residência - 1 Fotocópia Legível, acompanhada do documento
original;
 1 (uma) foto 3x4.
Parágrafo Único. Para os alunos menores de 18 anos será necessário a presença do
responsável no ato da matrícula, e este com fotocópias da Carteira de Identidade e CPF.
22. Os casos omissos e as situações não previstas neste Edital serão avaliados pela Comissão
de Processo Seletivo. Para os devidos fins e efeitos, é expedido o presente Edital, publicado
na forma da Lei.

Araranguá, 13 de Maio de 2019.

Robson Pacheco
Coordenador de Ensino
FVA – Faculdade do Vale do Araranguá

