
FACULDADES INTEGRADAS ADVENTISTAS DE MINAS GERAIS 

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO Nº 21/2019 

 

A Comissão Executiva do Processo Seletivo - CEPS das Faculdades Integradas Adventistas de Minas Gerais - 

FADMINAS, Credenciada pela Portaria/MEC nº 3.752 de 12/12/2003 e Recredenciada pela Portaria/MEC nº 38, 

de 28/01/2015, localizada na Rua Joaquim Gomes Guerra, 590 - Bairro Kennedy, na cidade de Lavras - MG, 

local este onde funcionam os cursos; mantida pela IAEASEB - Instituição Adventista de Educação e Assistência 

Social Este Brasileira, tendo sido reconhecida para ministrar, respectivamente, os Cursos Superiores, ensino 

presencial, de Administração, Bacharelado (Reconhecido pela Portaria/MEC nº 1.830, de 21/06/2004 e renovado 

pela Portaria/MEC nº 270, de 03/04/2017); de Ciências Contábeis, Bacharelado (Reconhecido pela Portaria/MEC 

nº 1.582, de 27/05/2004 e renovado pela Portaria/MEC nº 270, de 03/04/2017); de Pedagogia, Licenciatura 

(Reconhecido pela Portaria/MEC nº 877, de 17/12/2018) e de Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, 

Bacharelado (Autorizado pela Portaria/MEC nº 266, de 27/03/2015), torna público, na forma regimental e em 

consonância com as disposições legais, que estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo 2019/2 com a 

finalidade de completar vagas remanescentes nos respectivos cursos de graduação, dentro das seguintes normas: 
 

I- Dos Cursos: a) Nº de Vagas Oferecidas: Ciências Contábeis/22 vagas, Administração/20 vagas, 

Pedagogia/08 vagas e Comunicação Social - Publicidade e Propaganda/15; b) Turno: Noturno; c) Ano Letivo: 

2019/2; d) Duração: 04 (quatro) anos; e) Regime: Seriado/Semestral.  

II- Da Modalidade e Realização das Provas: a) Modalidade: Prova de Redação valendo de 0 a 1000 pontos; b) 

Realização das Provas: Online - na Internet, através de plataforma específica disponibilizada pela Quero 

Educação no âmbito do Quero Admissão Digital a serem realizadas tão logo seja concluída a inscrição e 

Presenciais - realizadas na sede das Faculdades, no horário de 19 horas, nas seguintes datas: 17/07/2019, 

24/07/2019, 31/07/2019, 07/08/2019, 14/08/2019 e 21/082019; c) Aproveitamento da Nota de Redação 

obtida na edição do ENEM de 2015, 2016, 2017 e 2018. As provas serão oferecidas até se completarem o 

número de vagas remanescentes disponíveis para cada curso, conforme relacionadas no Item I deste Edital 

III- Da Inscrição: a) Local - Na Internet, através do site da Quero Educação no âmbito do Quero Admissão Digital 

que pode ser acessado pelo site da FADMINAS - www.fadminas.org.br, clicando na aba PROCESSO 

SELETIVO DE INVERNO e na Secretaria das Faculdades, onde podem ser obtidas todas informações 

relativas à realização do Processo Seletivo 2019/2; b) Período - de 14/07 a 19/08/2019 

IV- Do Critério de Classificação: Os candidatos serão classificados, tomando-se como referência a nota obtida 

na Prova de Redação e/ou a Nota de Redação obtida no ENEM, listados em ordem decrescente até que se 

completem o total de vagas remanescentes oferecidas para cada curso, cuja relação, em ordem alfabética, 

será divulgada no site da FADMINAS - www.fadminas.org.br e na Secretaria da Faculdade, 24 horas após a 

realização da prova. 

V- Das Normas de Acesso: a) Provas Online - o candidato deverá acessar o site da Quero Educação no âmbito 

do Quero Admissão Digital, onde serão realizadas as provas online, usando o login e senha gerados no ato 

da inscrição; b) Prova Presencial - para ter acesso ao local de realização das provas o candidato deverá 

apresentar um Documento de Identificação com foto. 

VI- Da Pré-Matrícula: Os candidatos Aprovados no Processo Seletivo 2019/2 deverão efetivar uma pré-matrícula 

através do site Quero Educação no âmbito do Quero Admissão Digital - www.querobolsa.com.br, anexando 

cópia digital dos seguintes documentos: i) Histórico Escolar e Certificado de Conclusão do Ensino Médio - 

01 (uma) via original ou 01 (uma) cópia autenticada em cartório. O candidato em fase de conclusão do Ensino 

Médio deverá apresentar uma declaração da instituição de ensino, confirmando sua conclusão até o dia 

22/08/2019; ii) Fotocópia da Cédula de Identidade; iii) Fotocópia do CPF; iv) Fotocópia da Certidão de 

Nascimento ou Casamento; v) Fotocópia do Título de Eleitor; i) Fotocópia do Comprovante de Quitação com 

o Serviço Militar (sexo masculino); vii) Comprovante de Pagamento da Primeira Parcela da Semestralidade. 

Caso o Ensino Médio ou seu equivalente tenha sido cursado em instituição estrangeira, o candidato deverá 

apresentar a equivalência de estudos realizados no exterior expedida pela Secretaria de Educação. 

VII- Da Matrícula: A matrícula somente será deferida após entrega da documentação física relacionada no Item 

VI deste Edital e assinatura do Requerimento de Matrícula e Contrato de Prestação de Serviços Educacionais 

pelo candidato ou por seu representante legal, no caso de menor de 18 anos, na Secretaria da FADMINAS. 
 

http://www.fadminas.org.br/
http://www.fadminas.org.br/


VIII- Pontuação: Será considerado desclassificado do processo de classificação o candidato que obtiver menos de 

300 (trezentos) pontos na Prova de Redação ou na Nota da Redação obtida no ENEM. 

IX- Informações Adicionais: a) O candidato que não efetuar sua matrícula até a data estipulada (22/08/2019)  

poderá perder o direito à sua vaga; b) A inscrição com a nota do ENEM dispensa o candidato apenas de 

realizar a prova, não tendo qualquer vínculo com a destinação de bolsa de estudos;  c) O candidato aprovado 

no Processo Seletivo 2019/2, que já tenha cursado disciplinas em curso de graduação e solicite 

Aproveitamento de Estudos, deverá entregar ao Coordenador do respectivo curso a documentação 

comprobatória exigida para ser analisada; d) Havendo vagas decorrentes de demanda ou classificação 

insuficiente no processo seletivo, de transferência expedida, de cancelamento de vaga ou de abandono de 

curso, em qualquer período, poderá ser aceita a reabertura de matrícula de alunos desligados que foram 

aprovados em processos seletivos anteriores e a matrícula de Portadores de Diploma ou por Transferência, 

respeitando-se o limite de vagas remanescentes disponíveis para cada curso; e) O início das aulas dar-se-á 

em 01/08/2019 para todos os cursos. 

X- Disposições Finais: 

a) Os candidatos ingressantes através do Processo Seletivo 2019/2 iniciarão o curso a partir do 2º Período, 

declarando estar cientes de que o tempo de integralização mínima de todos os cursos é de 08 (oito) 

semestres e que só poderão colar grau após cursarem com aprovação as disciplinas do 1º Período do seu 

respectivo curso que serão oferecidas pela FADMINAS após concluído o 8º período. 

X- Disposições Finais: ponto "a". destacar q em todos os casos o tempo de integralização mínima é de 8 semestre 

b) A inscrição do candidato implica na aceitação total e incondicional das normas deste Edital. 

c) A qualquer tempo, será desclassificado o candidato que utilizar meios fraudulentos na inscrição ou na 

realização das provas e na matrícula. 

d) Não será concedida revisão de resultados e/ou recursos de qualquer natureza. 

e) O Processo Seletivo 2019/2 é coordenado pela CEPS que, nomeada pelo Colegiado Superior das 

Faculdades, tem poderes para decidir quanto aos casos omissos e/ou não previstos no presente Edital. 

f) O presente Edital tem validade para o Processo Seletivo 2019/2, encerrando-se essa validade com o 

preenchimento das vagas remanescentes ofertadas, através das respectivas matrículas. 

g) O candidato não poderá alegar desconhecimento de nenhuma das normas do Processo Seletivo de 

2019/2, expressas neste Edital. 

 

Lavras-MG, 28 de junho de 2019 

 

Eduardo Silva 

Presidente da CEPS 

 


