FACULDADE TRILÓGICA KEPPE & PACHECO – FATRI CAMBUQUIRA – MG
IES 20.636
1° TERMO ADITIVO AO EDITAL de EDITAL de 27 DE SETEMBRO DE 2020 - PROCESSO
SELETIVO – ANO 2021 – 1.º SEMESTRE
A Diretora Geral da Faculdade Trilógica Keppe & Pacheco – FATRI, instituição devidamente
credenciada pela portaria 1.214 de 20/09/2017 – publicada no DOU em 21/09/2017 do Ministério da
Educação - MEC, no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna público aos interessados as
normas que regulamentarão o Processo Seletivo Continuado para o ano de 2021, 1.º semestre do
Curso Superior em Tecnologia em Gestão Ambiental, do Curso Superior em Teologia (Bacharelado) e do
Curso Superior em Artes Visuais (Bacharelado): I - DAS INSCRIÇÕES: o período de inscrição para o 1.º
semestre de 2021 será de 30/09/2020 a 31/03/2021. O candidato poderá realizar inscrição nas seguintes
modalidades de Processo Seletivo: a) Tradicional; b) Agendado; e, c) Nota Enem. O candidato inscrito
nos Processos Seletivos Tradicional/Agendado/Enem deverá fazer o pagamento da taxa de inscrição
que é de 5 kg de alimentos não perecíveis. Os alimentos deverão ser entregues diretamente na
Secretaria Acadêmica no dia de aplicação da prova, no caso de provas tradicionais ou agendadas, ou,
no caso de nota do Enem, no dia da matrícula. A inscrição implica na aceitação plena das normas
estabelecidas pela Instituição de Ensino. O não pagamento da taxa de inscrição até a data pertinente, de
acordo com a modalidade escolhida no Processo Seletivo, implicará na anulação da inscrição. A
inscrição pode ser feita na FATRI, situada na Avenida Nossa Senhora Aparecida, n. º 59, Centro,
Cambuquira/MG,

telefones

(35)

3251-3800

ou

(35)

98872-3470,

ou

pelo

site:

www.keppepacheco.edu.br/vestibular, através do formulário disponibilizado digitalmente. A Ficha de
Inscrição estará disponível ao candidato na secretaria acadêmica e no site da Faculdade. II - DOS
CURSOS DE GRADUAÇÃO - TURNO DE FUNCIONAMENTO - NÚMERO DE VAGAS - DURAÇÃO DO
CURSO: Serão disponibilizados os seguintes cursos para o 1° Semestre de 2021: CST em Gestão
Ambiental (Portaria MEC 1.004/2017 e Registro no e-MEC 201507932), com duração de 4 (quatro)
semestres, 80 vagas anuais, período noturno; Bacharelado em Teologia (Portaria MEC 1.004/2017 e
Registro no e-MEC 201507981), com duração de 6 (seis) semestres, 40 vagas anuais, períodos matutino
ou vespertino ou noturno; Bacharelado em Artes Visuais (Portaria MEC 1.004/2017 e Registro no e-MEC
201507980), com duração de 6 (seis) semestres, 40 vagas anuais, períodos matutino ou vespertino ou
noturno; Informamos também, que de acordo com a Portaria MEC Nº 2.117, de 6 de dezembro de 2019,
os três cursos supracitados, serão ofertados em 40% na modalidade EAD de acordo com calendário da
IES (Instituição de Ensino Superior). A instituição se reserva o direito de não iniciar o curso ou
período oferecido neste edital com menos de 80% (oitenta por cento) de alunos matriculados em
relação às vagas oferecidas no respectivo Processo Seletivo. Não caberá ao candidato reclamação
ou recurso, podendo, entretanto, optar por outro curso com vagas não preenchidas; III. DAS PROVAS:
Para o 1.º semestre de 2021, a prova tradicional será realizada nos dias 27/10/2020 das 14h00 às
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16h00, no dia 28/10/2020 das 19h30 às 21h30, no dia 07/11/2020 das 10h00 às 12h00, no dia
24/11/2020 das 19h30 às 21h30, no dia 12/12/2020 das 10h00 às 12h00, no dia 14/12/2020 das 14h00
às 16h00, no dia 12/01/2021 das 19h30 às 21h30, no dia 16/01/2021 das 10h00 às 12h00, no dia
26/01/2021 das 19h30 às 21h30, no dia 09/02/2021 das 14h00 às 16h00, no dia 11/02/2021 das 19h30
às 21h30, no dia 20/02/2021 das 10h00 às 12h00, no dia 02/03/2021 das 19h30 às 21h30, no dia
13/03/2021 das 10h00 às 12h00, no dia 18/03/2021 das 10h00 às 12h00, no dia 22/03/2021 das 14h00
às 16h00, no dia 27/03/2021 das 10h00 às 12h00 e no dia 31/03/2021 das 19h30 às 21h30. As provas
agendadas serão realizadas no período de 01/10/2020 a 31/03/2021, por meio eletrônico, em endereço
eletrônico a ser disponibilizado aos alunos no ato da inscrição. IV. DAS PROVAS TRADICIONAIS: o
candidato deverá comparecer munido de sua ficha de inscrição, da carteira de identidade, comprovante
de pagamento da taxa de inscrição e de caneta esferográfica nas cores azul ou preta. Na Prova
Tradicional as portas serão fechadas 10 (dez) minutos antes do seu início, não sendo mais permitida a
entrada. As provas terão duração máxima de 120 minutos e os candidatos somente poderão sair após
30 minutos de seu início. Será eliminado o candidato que deixar de comparecer às provas, usar meios
fraudulentos na inscrição ou na realização das provas e outros atos que sejam considerados motivo para
sua eliminação. Os fiscais têm ordem de recolher ou anular a prova do candidato que estiver se
comunicando ou realizando qualquer ato fraudulento ou de desordem. V. DAS PROVAS AGENDADAS:
o candidato deverá realizar a prova no site fatriead.com (Moodle) mediante acesso com usuário e senha
exclusiva fornecida pela secretaria acadêmica ao candidato por email e/ou telefone informado pelo
candidato no formulário de inscrição ao Processo Seletivo, juntamente com um prazo máximo para a
realização da prova. O candidato acessará o site e seguirá as instruções para a realização da prova. A
prova deverá ser realizada em até 120 minutos após a abertura do formulário específico e o candidato
deverá confirmar o envio após a realização da prova. Será eliminado o candidato que deixar de realizar a
prova no prazo identificado, usar meios fraudulentos na inscrição ou na realização das provas e outros
atos que sejam considerados motivo para sua eliminação. Os fiscais têm ordem anular a prova do
candidato que estiver realizando qualquer ato fraudulento. V. CONHECIMENTOS AVALIADOS. Tanto
na prova tradicional como nas provas agendadas, será cobrada do(a) aluno(a) uma REDAÇÃO. O tema
da redação refere-se a assunto atual e de conhecimento geral. Na Redação será avaliado o domínio da
Língua Portuguesa. VI - DA CLASSIFICAÇÃO. A classificação é feita em ordem decrescente de número
de pontos. O candidato inscrito pelo Processo Seletivo Enem, que apresente nota superior a 450 pontos
no último exame realizado pelo candidato, em exames realizados em algum dos últimos cinco anos
(2016, 2017, 2018, 2019, 2020) ou no exame de 2019, ficará isento da Prova de Redação, sendo
automaticamente classificado como nota 8 (oito), acima de 500 pontos, nota 9, e acima de 600 pontos,
nota 10 no Processo Seletivo. O candidato poderá obter de 0,0 (zero) a 100 (cem) pontos na Redação
do Processo Seletivo. Ocorrendo empate prevalecerá a idade (o candidato mais anoso). Não haverá
inscrição para candidatos treineiros. Serão automaticamente desclassificados os candidatos que não
obtenham pontuação mínima de 40 pontos no Processo Seletivo. VII - DO RESULTADO. O resultado da

Sede: Av. Nossa Senhora Aparecida, 59 – Centro – Cambuquira – MG
CEP: 37420-000 / Telefones: (35) 3251-3800 e (35) 98872-3470
www.keppepacheco.edu.br

prova feita pelo candidato será divulgado em até 05 (cinco) dias úteis após a realização da prova, e o
resultado oficial do Processo Seletivo para o 1.º semestre de 2021 será afixado em quadro de avisos da
Faculdade num prazo máximo de 03 (três) dias úteis após a realização da última prova. Os resultados
deverão ser também divulgados na Internet no site www.keppepacheco.edu.br/vestibular e a verificação
dos mesmos será de inteira responsabilidade do candidato. VIII - DA MATRÍCULA: A matrícula dos
candidatos classificados realizar-se-á na Secretaria da Faculdade, de segunda a sexta das 08h00 às
12h00 ou 14h00 às 18h00 no período de 05 (cinco) dias úteis após a divulgação da aprovação dos
candidatos. Estas normas serão válidas para todas as modalidades de Processo Seletivo. O candidato
que não realizar sua matrícula nesses períodos perderá o direito à vaga. O valor da matrícula
corresponderá à primeira mensalidade. IX. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: Os candidatos que forem
pessoas com deficiência, que necessitem de tratamento adequado em relação a acesso e permanência
no local da prova, deverão com antecedência entrar em contato com a Secretaria Acadêmica. O valor
das mensalidades para 2021-1 dos Cursos CST em Gestão Ambiental e Bacharelado em Teologia é de
R$ 290,00 (duzentos e noventa reais) e Bacharelado em Artes Visuais é de R$ 99,00 (noventa e nove
reais). A Faculdade oferece bolsas de estudo em diversas modalidades, devendo o candidato preencher
os requisitos definidos. Início dos cursos conforme calendário acadêmico disposto em Secretaria
Acadêmica. Após a publicação do resultado do Processo Seletivo, não caberá recurso de qualquer
natureza. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Interna Organizadora do Processo Seletivo.
Dê-se a publicidade necessária. Afixe-se no local de costume, divulgue-se no portal eletrônico.

Cambuquira, 27 de setembro de 2020.

Profa. Cláudia Bernhardt de Souza Pacheco
Diretora Geral da FACULDADE TRILÓGICA KEPPE & PACHECO - FATRI.
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