MANUAL DO CANDIDATO
2018/2
Inscrições
As inscrições para o Vestibular de Inverno Presencial 2018 da Faculdade América Latina
de Ijuí – FAL estarão abertas até o dia 27 de junho de 2018 na secretaria acadêmica, ou
no site da FAL.

Local de inscrição
Secretaria Acadêmica da Faculdade América Latina de Ijuí – FAL
Rua Treze de Maio, nº. 67 salas 101 a 104 e salas 201 a 208, Centro, Ijuí, RS.
De segunda a sexta-feira, das 8h30min às 22h30min.
Site: www.americalatina.edu.br

Taxa de inscrição
Valor: R$ 25,00

Etapas de Seleção
O candidato pode optar por 02 formas de seleção:
1. ENEM
> Usar o resultado da Redação do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM (Boletim de
Resultados do ENEM a partir de 2015);
2. Prova de Redação
> Realizar prova de Redação na Faculdade;

Data da Prova de Redação
A prova será realizada no dia 30 de junho de 2018, às 14h.
O candidato deverá comparecer ao local da prova com 30 minutos de antecedência.
Não será permitido o ingresso após o início da prova.
A prova de redação é de caráter eliminatório e o tema será indicado no início da prova. O
candidato terá o tempo máximo de 2 (duas) horas para realizá-la.

Documentos para Inscrição
Documentos exigidos para efetuar a inscrição, de acordo com a forma de seleção:
1. ENEM
> Cédula de Identidade;
> Boletim de Resultados do ENEM – original ou cópia;
> Cópia Certificado de Conclusão do Ensino Médio;
> Ficha de inscrição preenchida por completo e assinada;
> Comprovante de pagamento da taxa de inscrição.
2. Prova de Redação
> Cédula de Identidade;
> Cópia Certificado de Conclusão do Ensino Médio;
> Ficha de inscrição preenchida por completo e assinada;
> Comprovante de pagamento da taxa de inscrição.

Local da Prova
Faculdade América Latina de Ijuí– FAL
Rua Treze de Maio, nº. 67 salas 101 a 104 e salas 201 a 208, Centro, Ijuí, RS.

Material
O candidato deve portar lápis preto, borracha e caneta (azul ou preta).

Documentos
O candidato deve apresentar-se no local, no dia da prova, munido de cédula de identidade
ou outro documento com foto e comprovante de pagamento de taxa de inscrição.

Resultados
A partir do dia 02 de julho de 2018, os resultados e a classificação dos candidatos serão
disponibilizados via contato telefônico.

Matrícula
As matrículas serão realizadas na Secretaria Acadêmica da Faculdade América Latina
(Rua Treze de Maio, nº. 67 salas 101 a 104 e salas 201 a 208, Centro, Ijuí, RS), no dia 04
de julho de 2018 a partir da divulgação do resultado, até às 13h30. O candidato que não
se matricular no prazo, perde o direito da vaga em favor do seguinte candidato classificado.
Constatado o não preenchimento de um número mínimo de vagas em determinado curso, a
Faculdade América Latina reserva-se o direito de suspender o ingresso de alunos naquele
curso.
É obrigatória a apresentação do Certificado de Conclusão do Ensino Médio – original ou
cópia autenticada no ato da matrícula.
A quantidade mínima a ser cursada pelo aluno, ao longo do curso, é de 12 (doze) créditos
por semestre.

Documentos para Matrícula
No ato da matrícula o candidato classificado assinará o Requerimento de Matrícula
conforme o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. Serão exigidos os seguintes
documentos:
> Cópia simples do CPF;
> Cópia simples da Cédula de Identidade – frente e verso;
> Cópia simples da Certidão de Nascimento ou Casamento, Separação ou Divórcio;
> Cópia simples do Título Eleitoral e do último comprovante de votação;
> Certificado de Conclusão do Ensino Médio – obrigatório original ou cópia autenticada
> 01 foto 3x4 atual;
> Cópia simples de regularidade com o Serviço Militar – sexo masculino;
Obs.: Se o candidato for menor de 18 (dezoito) anos, deverá apresentar-se acompanhado
de responsável, maior de 18 (dezoito) anos, com capacidade civil, para a assinatura do
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais.

Bem-Vindo à FAL!

