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 EDITAL Nº. 009/2017 
 

PROCESSO SELETIVO 2017/2 

VAGAS REMANESCENTES 

TRANSFERÊNCIA EXTERNA E PORTADOR DE DIPLOMA 

 

 
 

  O Diretor Superintendente da Faculdade Autônoma de Direito - FADISP, no uso de 

suas atribuições regimentais e em acordo com a Lei nº. 9394/1996 das Diretrizes e Bases da 

Educação, torna pública a abertura das inscrições para o Processo Seletivo 2017/2 para 

preenchimento das vagas remanescentes nos cursos de Graduação.  

 

 

1 – DAS VAGAS 

 

 Os cursos oferecidos de acordo com a distribuição de vagas contidas no Quadro I, são 

destinados ao ingresso por Transferência Externa e Portador de Diploma. 

 

QUADRO I 

 

 

Código Curso Unidade Turno Titulação 2017/2 

1011 

1012 
Direito 

João 

Moura 

MAT 

NOT 
Bacharel 

40 

40 

1311 

1312 
Ciências Contábeis 

João 

Moura 
NOT Bacharel 40 

1321 

1322 
Administração 

João 

Moura 
NOT Bacharel 40 

Vagas Totais 160 

 
                 

2 – DAS INSCRIÇÕES 

 

As inscrições no Processo Seletivo para ingresso por vagas remanescentes para o segundo 

semestre de 2017, estarão abertas no período de 24/07/2017 a 31/08/2017 na Central de 

Atendimento da Faculdade Autônoma de Direito em São Paulo (SP) no endereço: Rua João 

Moura nº. 313, Pinheiros São Paulo (SP). 

 

    No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:  

 

Transferência Externa 

1. Cópia do RG; 

2. Histórico escolar;  

3. Atestado de vínculo ou comprovante de pagamento da matrícula do semestre vigente; 
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4. Portaria de reconhecimento ou renovação de reconhecimento do curso de origem (o mais 

atualizado); 

5. Programa de disciplinas cursadas aprovadas. 

 

 

Portador de Diploma 

1. Cópia do RG; 

2. Histórico escolar; 

3. Diploma de curso superior registrado; 

4. Programas de disciplinas cursadas. 

 

 

3 – DO PROCESSO SELETIVO 

 

O processo seletivo para preenchimento das vagas remanescentes será realizado pela 

Coordenação do Curso pretendido e estará sujeito a disponibilidade de vaga no período do 

curso em que haja turma em andamento. 

 

3.1 – Transferência Externa e Portador de Diploma 

    

A seleção será realizada pelo Coordenador do Curso através da análise do 

histórico escolar e dos programas das disciplinas cursadas e aprovadas na Instituição de 

origem.  

A aprovação do aluno está condicionada ao aproveitamento das disciplinas que a 

Coordenação deferir e a disponibilidade de vaga no período que o aluno for enquadrado, 

desde que haja turma em andamento. 

 

 

4 –  DOS TURNOS E HORÁRIOS DA FACULDADE AUTÔNOMA DE DIREITO – 

FADISP 

 

4.1 – Turnos: 

Matutino: das 7h30min (sete horas e trinta minutos) às 13h00 (treze horas) 

Noturno: das 18h00 (dezoito horas) às 23h00min (vinte e três horas) 

 

4.2 – Os sábados são considerados dias letivos e de acordo com a carga horária e a 

necessidade de cada curso, poderão ocorrer aulas aos sábados das 7h30min as 

17h30min. 

 

 

5 – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E MATRÍCULA 

 

5.1 – Os resultados dos candidatos classificados no Processo Seletivo 2017/2, serão 

disponibilizados na Central de Atendimento e informados aos candidatos através do 

telemarketing.   
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6 – DA MATRÍCULA 

     

6.1 – A matrícula deverá ser efetivada nas Centrais de Atendimento da Faculdade 

Autônoma de Direito - FADISP, até o dia 09/09/2017, no endereço localizado a Rua João 

Moura nº. 313, Pinheiros São Paulo (SP). Após esta data o processo seletivo 2017/2 para 

Transferência Externa e Portador de Diploma estará encerrado. 

 

6.2 – O candidato aprovado deverá apresentar, por ocasião da matrícula, os seguintes 

documentos: 

 

 

DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA POR TRANSFERÊNCIA EXTERNA 

Todas as fotocópias devem ser devidamente autenticadas ou acompanhadas do original 

 Cópia do RG; 

 Cópia do CPF (do próprio aluno) ou Registro Geral de Estrangeiro;  

 Cópia do título de reservista (para candidatos do sexo masculino); 

 Cópia do título de eleitor e da quitação com as obrigações eleitorais;  

 Cópia da certidão de nascimento ou casamento;  

 Declaração de situação no ENADE; 

 Cópia do comprovante de endereço com CEP; 

 Cópia do Certificado de Conclusão do Ensino Médio. 

 

 

 

DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA DE PORTADOR DE DIPLOMA 

Todas as fotocópias devem ser devidamente autenticadas ou acompanhadas do original 

 Cópia do RG; 

 Cópia do título de reservista (para candidatos do sexo masculino); 

 Cópia do título de eleitor e da quitação com as obrigações eleitorais;  

 Cópia da certidão de nascimento ou casamento;  

 Cópia do CPF (do próprio aluno) ou Registro Geral de Estrangeiro;  

 Cópia do comprovante de endereço com CEP; 

 Graduação concluída no exterior:  

Cópia do diploma ou certificado com carimbo do consulado/embaixada do país expedidor 

no Brasil com tradução Oficial por tradutor juramentado e validação do C.E.E. (Conselho 

Estadual de Educação).  

 

 

6.3 – As aulas serão ministradas na unidade correspondente as vagas constantes do 

Quadro I nos endereços da Faculdade Autônoma de Direito – Fadisp, localizado n Rua João 

Moura nº. 313, Pinheiros São Paulo (SP). 

 

 

7 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

7.1 – O candidato será responsável pela documentação apresentada no processo de 

solicitação de ingresso por Transferência Externa ou Portador de Diploma. 
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7.2 – A qualquer tempo, mesmo depois de matriculado, perderá o direito à vaga o 

candidato que, no Processo Seletivo, tiver usado documento e/ou informações falsas ou outros 

meios ilícitos. 

  

7.3 – Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão de Processo Seletivo e 

com deferimento do Diretor Superintendente da Faculdade Autônoma de Direito – FADISP. 

  

7.4 – O Processo Seletivo, objeto deste Edital, é válido para matrícula inicial no segundo 

semestre de 2017, ficando anulados quaisquer resultados nele obtidos se a matrícula, por 

qualquer motivo, deixar de se efetivar. 

 

7.5 – A Faculdade Autônoma de Direito – FADISP se reserva o direito de adequar as 

matrizes curriculares em atendimento às novas diretrizes curriculares, estabelecidas pelo MEC 

para os cursos de Graduação. 

 

 

8 – AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO 

 

A Faculdade Autônoma de Direito – FADISP é credenciada pelo Ministério da Educação e seus 

cursos autorizados de acordo com as Portarias publicadas no Diário Oficial da União. 

 

Faculdade Autônoma de Direito – FADISP 

Credenciada pela Portaria MEC no. 1.358, de 04/07/2001, publicada no D.O.U. em 09/07/2001. 

 

Direito 

Autorizado pela Portaria no. 1.358, de 04/07/2001, publicada no D.O.U. em 09/07/2001. 

Reconhecido pela Portaria no. 336, de 13/07/2006, publicada no D.O.U. em 17/07/2006. 

Renovação de Reconhecimento pela Portaria no. 706 de 10/11/2016, publicada no D.O.U em 

11/11/2016. 

   

Ciências Contábeis  

Autorizado pela Portaria no. 694, de 17/12/2013, publicada no D.O.U. em 18/12/2013. 

 

Administração 

Autorizado pela Portaria no. 732, de 23/12/2013, publicada no D.O.U. em 24/12/2013. 

 

 

 

Goiânia, 12 de Junho de 2017 

 

 

Nelson de Carvalho Filho 

Diretor Superintendente 

http://www.fadisp.com.br/

