
EDITAL Nº 002/2019 

PROCESSO SELETIVO FAMEPLAN 2020/1. 

Edital de Regulamentação do Processo Seletivo para ingresso nos 
Cursos de Graduação da Faculdade Metropolitana do Planalto Norte - 
FAMEPLAN. 

A Superintendente em Exercício da Faculdade Metropolitana do Planalto Norte – 
FAMEPLAN, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o Art. 10º do 
Regimento Geral, FAZ SABER, pelo presente Edital, a data e os procedimentos de 
inscrição para o Processo Seletivo de ingresso no Curso de Graduação em 
Administração da FAMEPLAN, para o 1º semestre letivo de 2020: 

1. DO CURSO E VAGAS 

No quadro abaixo relação do curso e vagas para o Processo Seletivo 2020/1. 

 

CURSO TURNO VAGAS DURAÇÃO VALOR  

Administração (*) Noturno 50 04 anos R$ 695,00 

- Os valores de mensalidades pagos até a data do vencimento recebem desconto 
de 5%. 

- Após a data do vencimento os valores das mensalidades sofrem alterações. 

2. DO CANCELAMENTO DA OFERTA DO CURSO 

A Faculdade Metropolitana do Planalto Norte – FAMEPLAN reserva-se o direito 
de não oferecer o curso caso não haja número suficiente de matriculados. 

 
3. DA INSCRIÇÃO: 

 
As inscrições estarão abertas no período de 20/09/2019 a 22/12/2019, pelo site 

www.fameplan.com.br ou na sede da FAMEPLAN, situada à Rua Senador Felipe 
Schmidt, nº 1355 – Centro – Canoinhas – SC, no horário das 09:00h às 12:00h e das 

13:30h às 22:00h, junto à Secretaria Acadêmica. A taxa de inscrição é de R$ 30,00 
(trinta reais). 

É de exclusiva responsabilidade do candidato ou de seu representante legal o 
correto preenchimento da Ficha de Inscrição. A FAMEPLAN não se responsabiliza pela 
não localização do candidato que preencher seu endereço, e-mail e/ou telefone 
incorretamente no formulário. Em caso de mudança de endereço, o candidato deverá 
comunicar a alteração, por escrito, à Secretaria Acadêmica.  

Não serão aceitos pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição. O 
candidato, após efetuar o pagamento da taxa de inscrição, não poderá, sob qualquer 
pretexto, pleitear a devolução da importância recolhida, salvo se a oferta do curso for 
cancelada, conforme previsto no item 2 deste Edital. Para o pagamento efetuado por 
cheque, a inscrição só será concretizada após a sua compensação. O simples 
pagamento da taxa não garante a inscrição, é necessário também o preenchimento da 
ficha de inscrição. 

 

http://www.fameplan.com.br/


a. Procedimentos para Inscrição: 

Para o preenchimento da ficha de inscrição é necessário estar munido da Carteira 
de Identidade e CPF. Os demais dados são os pessoais, os do ensino médio e o 
endereço. 

 
b. Sede da FAMEPLAN  
 

O candidato poderá fazer sua inscrição na sede da FAMEPLAN, junto à 
Secretaria Acadêmica no período acima indicado. Imprimir comprovante de inscrição. 
Imprimir o boleto e proceder ao pagamento da taxa de inscrição em qualquer agência 
bancária, lotérica ou na tesouraria da FAMEPLAN. Anexar o comprovante de 
pagamento ao de inscrição. 
 

4.  DO PROCESSO SELETIVO FAMEPLAN 2020/1. 

O processo seletivo consta de uma redação de 15 a 25 linhas. O aluno poderá 
agendar horário para a realização da mesma. O tema será aleatório e o candidato 
somente terá conhecimento no momento da sua realização. A avaliação levará em 
consideração os seguintes itens: a) título; b) vocabulário; c) ortografia; d) correção 
gramatical; e) coesão textual. 

 
5. DA PROVA E DA SELEÇÃO DO CANDIDATO 

5.1 Do Acesso ao Local da Prova  
 
O candidato deverá chegar ao local da prova com antecedência de 15 (quinze) 

minutos do horário marcado para sua realização, munido de documentação de 
identificação com foto.  
 
O acesso de pessoas estranhas às salas de prova só será permitido mediante a  
autorização da Coordenação Local. O candidato não poderá se ausentar da sala da 
prova, a qualquer tempo, portando quaisquer materiais impressos da prova e, caso 
precise se ausentar será acompanhado por um fiscal.  

5.2 Dos Portadores de Necessidades Especiais e Casos Especiais 

 O portador de necessidades especiais que necessitar de prova especial, de 
tempo ampliado ou de um acompanhamento para a leitura, deverá informar à Instituição 
ainda no ato de inscrição do Processo /Seletivo FAMEPLAN 2020/1 justificando qual 
atenção especial necessita e apresentar atestado médico.  

 
Em virtude da natureza deste Processo Seletivo, prevista na legislação vigente, 

não haverá vistas, revisão ou recontagem de médias e/ou pontuação, não sendo, 
portanto, admitido nenhum tipo de recurso. 
 
6. DA MATRÍCULA 

 
O candidato classificado no Processo Seletivo FAMEPLAN 2020/1 poderá efetuar 

a matrícula imediatamente após a correção de sua prova. 



O pagamento da matrícula representa a primeira parcela da semestralidade do 
curso. Para garantir a vaga, é necessária a apresentação dos documentos solicitados 
no item 7.1.  

6.1 Documentos para a Efetivação da Matrícula 

 
a) 1 foto 3 x 4 recente; 
b) Cópia da Certidão de nascimento ou de casamento; 
c) Cópia da Carteira de Identidade; 
d) Cópia do Título de Eleitor; 
e) Cópia do CPF; 
f)  Cópia do Documento Militar (candidatos do sexo masculino); 
g) Cópia do Histórico Escolar do Ensino Médio; 
h) Cópia Autenticada do Certificado de Conclusão do Ensino Médio; 
i)  Cópia do Comprovante de residência; 
j)  Cópia da Carteira de Identidade do responsável (para menores de 18 anos); 
k) Cópia do CPF do responsável (para menores de 18 anos); 
l) Cópia Autenticada do Diploma e Histórico de Graduação Original (para portadores 
de diplomas de ensino superior); 
m) Planos de Ensino (para portadores de diplomas de ensino superior); 
n) Cópia do Comprovante da vacina contra a rubéola (para mulheres de 12 a 40 anos). 

 
7. Das vagas para a matrícula 

 
Os classificados que não fizerem a matrícula no prazo estipulado acima perderão 

o direito à vaga. As vagas não preenchidas após o prazo de matrícula dos classificados 
em 2ª chamada poderão ser preenchidas por: 
a) alunos que fizeram o Processo Seletivo FAMEPLAN 2012/2 e não se matricularam 
no prazo estipulado, obedecendo à ordem de classificação; no caso de vagas 
excedentes, a FAMEPLAN providenciará Exame Seletivo Especial. 

8. DO ACEITE DAS NORMAS 
 
O candidato, ao se inscrever no Processo Seletivo 2020/1 aceita as normas do 

presente Edital, publicado. 
O candidato, após a inscrição e demais procedimentos para ingresso no curso, não 
poderá alegar DESCONHECIMENTO das normas deste Edital. 

 
Canoinhas, 27 de setembro de 2019. 
 
 
 
 
Profa. Rosane Godoi  
Superintendente  
 
 


