CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO – CESED
FACISA/FCM/ESAC
EDITAL Nº. 82/2016
SOLICITAÇÃO DE VAGAS
O CESED torna público que a Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas – FACISA, a Faculdade de Ciências Médicas de
Campina Grande – FCM e a Escola Superior de Aviação Civil – ESAC estão recebendo solicitação de vagas, para o 1º
semestre de 2017, nas seguintes modalidades: alunos transferidos de outras Instituições, portadores de Diploma de
Ensino Superior, mudança de curso na IES e pedido de reingresso, para o curso de origem, da FACISA/FCM/ESAC.
As vagas são destinadas aos seguintes cursos: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina,
Ciências Aeronáuticas, Direito, Educação Física (Licenciatura), Educação Física (Bacharelado),
Enfermagem, Engenharia Civil, Farmácia, Fisioterapia, Jogos Digitais, Nutrição e Sistemas de
Informação.
O número de vagas está disponível na Secretaria Acadêmica do campus Itararé e no Setor de Protocolo, na Central
de Atendimento ao Aluno, na Av. Senador Argemiro de Figueiredo, 1901 e estão condicionadas à existência de
turmas formadas. Caso surjam outras vagas, antes do início do semestre letivo, estas poderão ser preenchidas pelos
candidatos da lista de espera.
INSCRIÇÕES
I - Local: Campus do Itararé/FACISA/FCM – Setor de Protocolo
Av. Senador Argemiro de Figueiredo, 1901 – Itararé
Período: 21/11/2016 a 13/01/2017
II – Taxa
Inscrição gratuita.
III - Documentação
 Declaração de regularidade de matrícula da instituição de origem;
 Declaração de regularidade no ENADE;
 Original do Histórico Escolar, atualizado, contendo o carimbo da instituição de origem e a assinatura do responsável
pelo setor;
 Programa das disciplinas cursadas com as respectivas cargas horárias, contendo o carimbo e assinatura do
responsável do setor da instituição de origem;
 Comprovante de autorização ou reconhecimento do curso de origem;
 Xerox autenticada do diploma (registrado) e original do histórico, para graduados;
 Histórico Escolar para alunos da FACISA/FCM/ESAC, contendo o carimbo da Instituição e assinatura da Secretária
Acadêmica.
A seleção dos candidatos será feita por ordem decrescente de CRE (Coeficiente de Rendimento Estudantil),
constante do histórico apresentado, até o preenchimento de todas as vagas oferecidas para a modalidade de
inscrição.
RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO – 23/01/2017
Campina Grande - PB, 18 de novembro de 2016.
Gisele Bianca Nery Gadelha
Diretora-Presidente do CESED

