DÚVIDAS FREQUENTES
Como será a avaliação do Processo Seletivo?
O Processo Seletivo compõe-se de uma Prova de Redação, com peso 10,0 (dez). Os candidatos que
obtiverem nota inferior a 2,0 (dois) pontos serão desclassificados. Para que o candidato possa se
preparar adequadamente, apresenta-se uma relação de três temas amplos, dos quais um será
conhecido somente no momento da prova. Sugere-se a leitura de materiais que possam garantir a
elaboração de um texto dissertativo de 20 a 30 linhas, cuja organização exigirá argumentos
consistentes, norteados por um ponto de vista crítico. Serão avaliados os aspectos de adequação e
fidelidade ao tema, coesão textual, uso da norma culta, presença de coerência interna e externa.

Quais os Temas da Redação:
1. Influência das mídias sociais na manipulação e massificação dos pensamentos e das ações da
sociedade. 2. Estresse, depressão e outros problemas de saúde no contexto econômico atual.
3. As atitudes de preconceito e discriminação levam a uma sociedade cujos processos civilizatórios
são frágeis?

Qual o valor da taxa de inscrição para a Prova?
A taxa de inscrição custa R$ 30,00 (trinta reais).

Qual o dia, local e horário da prova?
As provas agendadas serão realizadas nos dias 08 e 15 de fevereiro de 2018, às 19h.

Quais documentos o candidato deverá apresentar no dia da prova?
O candidato deverá estar munido dos seguintes documentos:
- documento oficial de identificação original com foto;
- comprovante de inscrição;
- comprovante de pagamento da inscrição; e
- caneta esferográfica de tinta azul ou preta.

Quando será a matrícula e quais os documentos são necessários para efetuá-la?
As matrículas ocorrem na Secretaria da Faculdade, no dia 09/02 para quem fez a prova dia 08/02 e
dia 16/02 para quem optou em fazer a prova dia 15/02.

Documentos para matrícula:
Cópias autenticadas:
a) Cópia autenticada do Certificado de Conclusão de Ensino Médio ou equivalente, devidamente
reconhecido pelos órgãos competentes.
b) Cópia autenticada do Histórico Escolar de Ensino Médio.
Cópias simples e originais para conferência:
a) Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento.
b) Cópia da Carteira de Identidade Oficial.
c) Cópia do CPF - Cadastro de Pessoa Física.
d) 1 foto 3X4 recente.
e) Cópia da prova de quitação com o Serviço Militar, para candidatos do sexo masculino.
f) Cópia do título de eleitor para os brasileiros maiores de 18 anos.
g) Cópia do comprovante de votação da última eleição.
h) Cópia do comprovante de residência.
i) Os documentos relativos a cursos concluídos no exterior devem ser acompanhados de declaração
de equivalência do ensino médio expedida pelo Conselho Estadual de Educação.
j) Para estrangeiros, a prova de permanência legal no Brasil e cópia integral do Passaporte
autenticado, onde conste o visto de permanência no Brasil.

Quando as aulas do primeiro semestre terão início?
No dia 19 de fevereiro de 2018.

Qual o horário das aulas na Faculdade La Salle?
O horário das aulas é das 18h25min às 22h. (18h25min o Professor já está em sala de aula para tirar
dúvidas do aluno, às 19h inicia a aula).

É possível ingressar pelo ENEM?
Consiste no aproveitamento do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, realizado a partir de
2010.
Os candidatos inscritos neste Processo Seletivo não prestarão prova.
O valor da inscrição é R$ 30,00 (trinta reais).

