Edital de Processo Seletivo - Vagas Remanescentes
A Professora Ângela Rivero, Diretora da FACULDADE SANTA MARCELINA - FASM, no uso de suas
atribuições declara abertas, exclusivamente no dia 31 de janeiro de 2007, as inscrições ao Processo
Seletivo para vagas remanescentes às matrículas iniciais no ano letivo de 2007. Antecedendo a data
para efetivação das inscrições, declaram-se abertas, no período de 15 a 30 de janeiro de 2007, as préinscrições ao referido Processo Seletivo, que abrange os cursos abaixo relacionados:
ARTES PLÁSTICAS - Reconhecido pelo Decreto nº 74.412/74 - Vagas disponíveis: 20 para o turno da
manhã. Normas para acesso: Prova de Redação, Prova de Habilidade Específica e ENEM.
DESENHO DE MODA - Reconhecido pelo Decreto nº 74.412/74 - Vagas disponíveis: 05 para o turno da
tarde. Normas para acesso: Prova de Redação, Prova de Habilidade Específica e ENEM.
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA - Habilitação em Artes Plásticas - Reconhecido pelo Decreto nº 74.412/74 Vagas disponíveis: 20 para o turno da manhã. Normas para acesso: Prova de Redação, Prova de
Habilidade Específica e ENEM.
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA - Habilitação em Música - Reconhecido pelo Decreto nº 74.410/74 - Vagas
disponíveis: 15 para oturno da manhã. Normas para acesso: Prova de Redação, Prova de Habilidade
Específica e ENEM.
MÚSICA - Reconhecido pelo Decreto nº 2.704/38 – Bacharelado em Instrumento: 10 vagas.
Bacharelado em Canto: 10 vagas. Bacharelado em Composição: 10 vagas. Regência: 10 vagas. Todas
as vagas são oferecidas para o turno da manhã. Normas para acesso: Prova de Redação, Prova de
Habilidade Específica e ENEM.
RELAÇÕES INTERNACIONAIS - Reconhecido pela Portaria Ministerial nº 787/04 – 20 vagas. Todas as
vagas são oferecidas para o turno da noite. Normas para acesso: Prova de Redação e ENEM.
1. INSCRIÇÕES: a) Data exclusiva: 31 de janeiro de 2007; pré-inscrições poderão ser recebidas no
período de 15 a 30 de janeiro de 2007, desde que as mesmas sejam confirmadas pelos interessados
através da efetiva inscrição, exclusivamente em 31 de janeiro de 2007; b) Taxa de inscrição: R$ 55,00
(cinqüenta e cinco reais); c) Local: Campus Perdizes da Faculdade Santa Marcelina, na Rua Dr. Emílio
Ribas, 89 – Perdizes – São Paulo, SP.
2. DAS PROVAS: a) A prova de Redação, será realizada no dia 05/02/2007 às 09h00, para todos os
cursos, na Rua Dr. Emílio Ribas, 89 – Perdizes – São Paulo, SP; b) As provas de habilidades específicas
para os cursos de Artes Plásticas, Educação Artística em Artes Plásticas e Desenho de Moda serão
realizadas a partir das 13h00 do dia 05/02/2007. Para os cursos de Música e Educação Artística em
Música, as provas de teoria e percepção serão realizadas a partir das 13h00 do dia 05/02/07 e a prova
de solfejo e específica de Canto, Instrumento, Composição e Regência serão realizadas a partir das
13h00 do dia 07/02/2007, na Rua Dr. Emílio Ribas, 89 – Perdizes – São Paulo, SP.
3. DA CLASSIFICAÇÃO: 3.1. A classificação para cada curso será feita em ordem decrescente do total
de pontos obtidos; 3.2. Será desclassificado o candidato que obtiver nota zero em qualquer dos quesitos
exigidos, especialmente na nota bruta da prova de redação, ou a esta não comparecer; 3.3. o ENEM
será considerado desde que o aluno tenha prestado o ENEM em 2004, 2005 ou 2006 e optado pela
utilização da nota apresentada no ato da inscrição; 3.4. Para os candidatos que contarem com o
desempenho no ENEM a classificação será feita pela aplicação da fórmula: 4 vezes os pontos obtidos
nas provas, mais 1 vez o ENEM, dividido por 5; 3.5. Não há, em hipótese alguma, revisão do Processo
Seletivo e nem são divulgadas notas, parciais ou o total de pontos.
4. OS RESULTADOS oficiais serão publicados às 10h do dia 08/02/2007, no site: www.fasm.edu.br.

5. AS MATRÍCULAS deverão ser efetuadas no período de 08 e 09 de fevereiro de 2007 a partir das 13h,
podendo esse prazo ser prorrogado, a critério da Direção da FASM.
6. Perderá direito à vaga, o candidato que não realizar sua matrícula no prazo estabelecido e não
apresentar, no ato, os seguintes documentos, em 2 (duas) vias simples acompanhadas do original:
Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente, com o respectivo Histórico Escolar; RG, CPF,
Certidão de Nascimento ou Casamento e 2 fotos 3x4 recentes (na impossibilidade de apresentação do
original, somente cópias de documentos autenticadas em cartório); - O candidato menor de 18 anos
deverá vir acompanhado do pai ou responsável legal e apresentar o CPF do mesmo; - O candidato que
tenha concluído o Ensino Médio no exterior deverá providenciar prova de equivalência de estudos,
devidamente verificados pela Secretaria da Educação;
7. A Faculdade está inscrita no Programa de Crédito Educativo – FIES.
8. A Faculdade se reserva o direito de não abrir nenhuma série sem o número mínimo exigido.
9. O aluno matriculado no 1º ano/semestre letivo através desta 2ª Fase do Processo Seletivo de 2007,
poderá solicitar o cancelamento da matrícula até 07 (sete) dias após o início do ano letivo, tendo direito à
devolução de 70% do valor pago pela 1ª parcela.

São Paulo, 05 de janeiro de 2007.

ÂNGELA RIVERO
Diretora

