EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 1.2019
O Diretor Geral da FALOG - Faculdade Logos, em consonância com o regimento da
instituição, torna público o edital do processo seletivo classificatório para o Vestibular
FALOG 2019.1.
As inscrições ficarão abertas no período de 20 de Novembro a 20 de Fevereiro de
2019, na secretaria da Faculdade Logos e no site da FALOG: www.falog.com.br
O exame será aplicado mediante agendamento, os candidatos deverão chegar ao local
da prova pontualmente conforme agendamento e deverão portar caneta esferográfica
de tinta preta ou azul e documento de identificação.
1. CURSOS / ATOS LEGAIS / TURNOS / VAGAS

Curso

Atos Legais

Turno

Vagas

Enfermagem (bacharelado)

Radiologia (tecnólogo)
Em todos os cursos, existe a possibilidade de realizar atividades, reposições, provas
ou aulas aos sábados. Para o curso, o prazo mínimo de integralização (conclusão do
curso) é de 10 (dez) semestres e o prazo máximo é de 14 (quatorze) semestres
letivos, incluindo trancamentos e reprovações.
As vagas oferecidas para este processo seletivo terão validade exclusivamente para o
primeiro semestre de 2019, não podendo haver aproveitamento para outros períodos
letivos. O funcionamento de todos os cursos será na sede da FALOG – Unidade de Novo
Gama, localizada no Conjunto 1HI Rua 01 Lotes 1/7, 2º andar, Novo Gama/GO, com
no máximo 60 (sessenta) estudantes por turma. A FALOG reserva-se o direito de não
abrir turmas com menos de 20 (vinte) estudantes.
2. INSCRIÇÃO
2.1 – Candidatos

As inscrições para o Processo Seletivo 2019.1 da FALOG – Unidade de Novo Gama
ficarão abertas no período de 20 de novembro a 20 de fevereiro de 2019,
presencialmente e através do site da FALOG: www.falog.com.br
- No ato da inscrição on-line será necessário informar o número do CPF do próprio
candidato e um e-mail atualizado para contato;
- A taxa de inscrição é gratuita e o Manual do Candidato poderá ser adquirido no site
da FALOG: www.falog.com.br
- Poderão se inscrever para esse processo seletivo, como vestibulandos, apenas os
candidatos que comprovarem a conclusão do ensino médio no ato da matrícula com a
apresentação do certificado e histórico de conclusão do ensino médio ou equivalente.
Quantidade de questões e distribuição de pesos e provas para o Vestibular 2018/1

Curso

Matemática
5 questões

Inglês/espanhol
10 questões

Humanidades, Ciências e
Cultura Geral
Contemporânea.
25 questões

Total

Prova

Redação

Português
10 questões

Peso

3

1,5

1

1

1

-

Pts.

30

30

20

10

30

120

Peso

3

1,5

1

1

1

-

Pts.

30

30

20

10

30

120

Enfermagem

Radiologia

3. PROVA

O candidato deverá comparecer no dia e horário marcado com carteira de identidade
expedida pela Secretaria da Segurança Pública na ausência desse documento será
aceito um dos seguintes documentos: Carteira de Identidade das Forças Armadas e da
Polícia Militar, Carteira de Identidade para Estrangeiros emitida por autoridade
brasileira, Certificado de Reservista, Carteira de Trabalho, Passaporte, Carteira de
Habilitação com foto, Carteira de Identidade fornecida por Ordem ou Conselho
Profissional, como as do CREA e OAB (somente serão aceitos documentos originais). Os
candidatos que não apresentarem um documento de identidade original no dia do
exame serão impedidos de realizarem a prova.

O processo seletivo será constituído das seguintes avaliações:
Os candidatos serão classificados conforme pontuação nas provas, inclusive em
redação, respeitando-se a quantidade mínima de acertos em Português e Matemática,
de acordo com a tabela a seguir: para a redação será atribuída uma nota na escala de
0 a 10 (zero a dez), com peso 03 (três), valendo no máximo 30 (trinta) pontos. O total
de pontos possíveis em todo o exame, para todos os cursos, é de 120 (cento e vinte).
-

-

Enfermagem

Radiologia

PROVAS

Questões

Peso

Quantidade mínima de
acertos por prova

Peso

Quantidade mínima de
acertos por prova

Português

10

1

-

1

-

Matemática

5

1

-

1

-

Humanidades, Ciências e Cultura
Geral Contemporânea.

25

1,5

2

1,5

2

Inglês/espanhol

10

1

-

1

-

4. CLASSIFICAÇÃO
Os candidatos serão classificados de acordo com a pontuação nas provas e na redação.
As classificações dos cursos/habilitações serão calculadas separadamente. O
desempate será pela maior pontuação obtida na redação em todos os cursos. Em caso
de novo empate, será considerada a maior pontuação em Português. Se ainda assim
houver empate, a ordem será: Humanidades, Ciências e Cultura Geral Contemporânea
e Inglês para todos os cursos. E se, mesmo assim, o empate persistir, o desempate
será feito pela maior nota em Matemática para todos os cursos.
Em nenhuma hipótese haverá revisão de provas, nem mesmo discussão dos critérios
de correção. Serão eliminados os candidatos que não atenderem obrigatoriamente às
duas exigências que se seguem:
a) Não atingirem o mínimo de 25 (vinte e cinco) pontos no total das provas, incluindo
a redação;
b) Não alcançarem o mínimo de acertos por prova, conforme a escolha do curso em 1ª
opção;

c) Não atingirem nota mínima 2,0 (dois) em redação (ou 6,0 (seis) pontos, considerado
a ponderação).
5. RESULTADO
A classificação dos aprovados será divulgada através de contato telefônico ou e-mail o
qual o candidato se inscreveu, e, ainda, na FALOG – Unidade Nova Gama.
De acordo com a legislação brasileira, somente poderão requerer a matrícula os
candidatos que se inscreverem no processo seletivo, realizarem a respectiva prova e
tiverem obtido uma classificação de acordo com as vagas e os critérios deste edital,
bem como conseguirem comprovar a conclusão do ensino médio ou equivalente. Não
serão permitidas matrículas dos candidatos que não conseguirem comprovar a
conclusão do ensino médio no ato da matrícula.
As datas das convocações dos candidatos habilitados à matrícula na FALOG – Unidade
Nova Gama e os respectivos dias de matrícula obedecerão à tabela abaixo:

Convocação

Data da
convocação

Agendamento da
matrícula

Data da
matrícula

Vencimento do
Boleto

Horário

1ª

22/11/2018

23/11/2018

24/11/2018
a
31/12/2018

10/01/2019

De
8h a 21h

2ª

01/01/2019

02/01/2019

03/01/2019
a
10/01/2019

10/01/2019

De
8h a 21h

Somente haverá 3ª (terceira) lista de convocação em caso de disponibilidade de
vagas.
Os candidatos deverão acompanhar as informações por intermédio do site da FALOG,
e-mail, SMS ou aguardar contato telefônico da Instituição.
6. MATRÍCULA
1° semestre 2019: os candidatos convocados para a matrícula no 1º (primeiro)
semestre de 2018, de acordo com a sua opção de curso/habilitação, deverão agendar
sua matrícula e escolher o dia e horário para comparecimento ao local, de acordo
com a disponibilidade de atendimento, bem como realizar todos os procedimentos
informados no site e imprimir os documentos solicitados abaixo:
- Contrato de prestação de serviços educacionais;

- Requerimento de matrícula;
- Boleto para pagamento - que deverá ser quitado de acordo com o vencimento;
- Listagem de documentos relacionados no item 6.1.
Todas as chamadas de matrícula deverão ser agendadas.
A não efetivação da matrícula na data indicada implicará na perda do direito à vaga
que lhe confere a sua classificação.
6.1 Documentos exigidos para a Matrícula:

Documentos originais e cópias.

RG* - Registro Geral (não serão aceitos RGs cuja foto seja infantil)

CPF próprio

Certidão de nascimento ou casamento (se for o caso)

Certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente

Histórico escolar do ensino médio ou equivalente

Comprovante de residência (conta atual de luz, de água e telefone fixo)

02 (duas) fotos 3x4 atualizadas

* Se for estrangeiro, deverá apresentar o RNE (Registro Nacional de Estrangeiro) em substituição ao RG.

O candidato que tiver concluído o Ensino Médio no exterior deverá entregar a
documentação convalidada pelo Conselho Estadual de Educação, no Brasil. Se o Ensino
Médio foi concluído nos Países do MERCOSUL, não será necessária a convalidação, mas

sim, cópia dos documentos do Ensino Médio (Certificado de Conclusão e Histórico
Escolar), juntamente com o Visto Consular.
O candidato que ainda não atingiu a maioridade (18 anos) deverá comparecer
acompanhado do seu responsável legal (pai, mãe ou tutor) para a assinatura do
contrato. Os candidatos que forem maiores e não puderem comparecer para a
efetivação da matrícula poderão ser representados por um procurador munido de
procuração específica, com firma reconhecida em cartório, de todos os documentos
previstos para a matrícula.
6.2 Valores a serem pagos para todos os cursos:
Os valores das mensalidades serão reajustados anualmente, por ano cursado e de
acordo com a variação dos custos da Instituição de Ensino, independentemente do
semestre em que o candidato tenha ingressado.
Perderá direito à vaga o candidato que não efetivar o pagamento da 1ª mensalidade
até a data do vencimento.
7. EQUIVALÊNCIA DE ESTUDOS
Deverá ser solicitada na forma da legislação vigente. O candidato poderá ser
dispensado de disciplinas já cursadas com aprovação em outro curso de Graduação em
Instituições e cursos reconhecidos pelo MEC. Esta equivalência deverá ser solicitada
no ato da matrícula, com os originais do Histórico Escolar e Programa das Disciplinas
cursadas. A dispensa de disciplina não reduz o valor da mensalidade.
8. CANCELAMENTO
No caso de Cancelamento da Matrícula (termo de anuência), a restituição será de 80%
(oitenta por cento) dos valores pagos, desde que o cancelamento seja solicitado até
um dia antes do início das aulas. Após esse prazo, a FALOG não será obrigada a
devolver quaisquer quantias pagas.
10. INÍCIO DO SEMESTRE LETIVO
As aulas para os ingressantes de todos os cursos serão iniciadas em Fevereiro 2019,
com a Aula Inaugural, em local e horário a serem posteriormente divulgados.
Novo Gama/GO, 01 de Novembro 2018.

