
 

 

1 

 

REGULAMENTO DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA 

INGRESSO NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DAS FACULDADES IDAAM 

 

CAPÍTULO I 

DO PROCESSO SELETIVO 

 

Art. 1. O Processo Seletivo é um exame seletivo e classificatório a que se submetem 

aqueles que desejam ingressar em curso na Faculdade. 

 

§ 1º O processo seletivo para ingresso nos cursos de Graduação e Sequêncial, 

realizar-se-á de acordo com lei vigente para aqueles que concluíram o ensino médio ou 

equivalente. 

 

§ 2º O processo seletivo para ingresso em cursos ou programas de Pós-graduação, 

realizar-se-á de acordo com lei vigente para aqueles que concluíram o ensino superior em 

cursos de Graduação ou Sequêncial de Formação Específica, conforme as regras 

aprovadas pelo CONSU e divulgado através de Edital pela Coordenação de Extensão, 

Pesquisa e Pós-Graduação. 

 

§ 3º O processo seletivo para ingresso em cursos ou projetos de Extensão 

obedecem as regras aprovadas pelo CONSU e divulgado através de Edital pela 

Coordenação de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação. 

 

Art. 2. As inscrições para o Processo Seletivo são abertas em edital, do qual 

constarão os cursos oferecidos, com as respectivas vagas, o semestre letivo a que se 

destina, os prazos de inscrição, a relação e o período das provas, testes, entrevistas ou 

análise de currículo escolar, os critérios de classificação e desempate e demais informações 

úteis. 

 

Parágrafo único. A Faculdade pode utilizar, entre alternativas de seleção para os 

cursos de graduação e sequêncial, os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio - 

ENEM, conforme deliberação do CONSU. 
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Art. 3.  A Comissão do Processo Seletivo, a quem compete planejar, coordenar e 

executar o Processo Seletivo será designada pelo Diretor Geral e cumprirá rigorosamente 

as normas fixadas pelo CONSU. 

 

Parágrafo único. Nas normas mencionadas no caput deste artigo deverão constar 

necessariamente: 

I - datas, prazos, horários, local e requisitos para a inscrição; 

II - número de vagas para cada curso por turno; 

III - datas, horários, locais e programas referentes às matérias das provas; 

IV - critérios de aprovação e classificação bem como o modo de divulgação dos 

resultados; 

V - o valor dos encargos financeiros a serem assumidos pelos alunos e as normas de 

reajuste aplicáveis ao período letivo a que se refere o processo seletivo; 

VI - período de matrículas e documentos necessários para efetivar a matrícula e 

ingressar no curso que foi aprovado. 

 

Art. 4. Na hipótese de restarem vagas não preenchidas deverá realizar-se novo 

processo seletivo, para preenchimento das vagas remanescentes, e persistindo a existência 

de vagas remanescentes, após ter sido feita convocação de todos os candidatos 

classificados no processo seletivo, poderão ser aceitos alunos transferidos de outro curso 

afim ou de outra instituição. 

 

Parágrafo único. Para os cursos de graduação ou sequêncial, na hipótese de ainda 

restar vagas não preenchidas, conforme mencionadas no caput deste artigo poderão ser 

aceitos alunos portadores de diploma de curso de graduação. 

 

 


