EDITAL VESTIBULAR
2021
1º. e 2º. SEMESTRE

INACI ASSOCIAÇÃO DE ENSINO
FACULDADE FINACI
EDITAL DE 25 DE SETEMBRO DE 2020
PROCESSO SELETIVO/VESTIBULAR 2021– 1º. E 2º. SEMESTRE

Por ordem da Dirigente da FACULDADE FINACI, situada na Pça Pedro Lessa, 41,
com seu credenciamento em 09/07/2010, publicado no DOU em 12/07/2010, tendo seu
recredenciamento através do Parecer 485 de 2016, publicado no DOU nº 26, fl.27 em
06/02/2017, mantida pela INACI Associação de Ensino, CNPJ n.º 60.553.724/0001-94,

no uso de suas atribuições, atendendo às Portarias Ministeriais n.º 1.449, de 23 de
setembro de 1999; 1.647, de 28 de junho de 2000; 391, de 7 de fevereiro de 2002; e
Portaria Normativa n.º 40, de 12 de dezembro de 2007, torna público o seguinte
EDITAL DE VESTIBULAR PROCESSO SELETIVO 2021, 1º. e 2º. SEMESTRE.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
A FACULDADE FINACI realizará o Processo Seletivo/Vestibular 2021, para o 1o
Semestre de 2021, nos dias 28 de novembro de 2020 e 12 de dezembro de 2020, 16 de
janeiro de 2021 e 06 de fevereiro de 2021. Em caso de vagas remanescentes a FINACI
realizará Provas Vestibular sempre no 3o sábado de cada mês até o limite do dia 15 de
maio de 2021 ou até que se complete o número de vagas de cada curso. Para o 2o
Semestre de 2021, nos dias 19 de junho de 2020 e 17 de julho, 21 de agosto de 2021 e
18 de setembro de 2021, sempre no 3º. Sábado do mês. Em caso de vagas remanescentes
a FINACI realizará Provas Vestibular sempre no 3 o sábado de cada mês até o limite do
dia 16 de outubro de 2021 ou até que se complete o número de vagas de cada curso.
Independentemente do Campus em que será realizado o curso, as provas serão realizadas
sempre na Praça Pedro Lessa, 41, Vale do Anhangabaú, Centro, São Paulo, Capital. As
Provas destinam-se para o preenchimento de 80 vagas no período diurno e 80 vagas no
período noturno no primeiro semestre e 80 vagas no período diurno e 80 vagas no período
noturno no segundo semestre, para os Cursos: Superior de Tecnologia em Radiologia,
Superior de Tecnologia em Segurança do Trabalho; 30 vagas no período diurno e 30
vagas no noturno para o primeiro semestre e 30 vagas para o diurno e 30 vagas para o
noturno, no segundo Semestre, para o Curso Superior de Gestão Hospitalar, Superior
de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, 80 vagas no período diurno e 80
vagas no período noturno para o primeiro e segundo semestre, para o Curso Superior de
Administração (Bacharelado), 90 vagas no período diurno e 90 vagas no período
noturno, no primeiro e segundo semestre, para o Curso Superior de Licenciatura em
Pedagogia, 40 vagas no período diurno e 100 vagas no período noturno para o primeiro
e segundo semestre, para o Curso Superior em Ciências Contábeis (Bacharelado), 90

vagas no período diurno e 90 vagas no período noturno, no primeiro e segundo semestre,
para o Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética e
40 vagas no
período diurno e 40 vagas no período noturno para o primeiro e segundo semestre, para o
Curso Superior de Bacharelado em Biomedicina 80 vagas, Curso Superior de
Bacharelado em Enfermagem todos na modalidade presencial; para o Curso
Superior de Licenciatura em Pedagogia com habilitação: educação infantil e anos
iniciais do ensino fundamental, 500 vagas para o primeiro e segundo semestre; para o
Curso Superior de Tecnologia em Logística, 40 vagas para o primeiro e segundo
semestre; para o Curso Superior de Tecnologia de Gestão em Recursos Humanos, 500
vagas, todos na Modalidade a Distância.
É facultativo ao candidato a utilização do resultado do Exame Nacional do Ensino
Médio – ENEM dos últimos três anos.

Para o preenchimento das vagas oferecidas pela Faculdade de Tecnologia
FINACI no Processo Seletivo do 1º. e 2º semestre de 2021 tanto a Prova
‘Tradicional como a prova Agendada de Vestibular, deverão ter inscrição
realizada através da internet pelo site: www.faculdadefinaci.com.br, ou
pessoalmente nos seguintes endereços:
1. Pça. Pedro Lessa, 41 (antiga Praça do Correio)– Centro, São Paulo –
Capital, próximo a Estação São Bento do Metrô, saída Anhangabaú;

2. Rua São Joaquim, 352, Bairro Liberdade, próximo a Estação do
Metrô
As inscrições deverão ser realizadas com até 24 horas de antecedência da
realização da prova. O candidato deverá comparecer ao local indicado com
uma hora de antecedência portando sua cédula de identidade e comprovante de
inscrição a serem apresentados ao fiscal de sala.
Tempo de duração da Prova Vestibular: duração mínima de meia hora e
máxima de duas horas e trinta minutos. Somente será permitida a saída do
candidato após o tempo mínimo de prova
Resultado: 48 horas após a realização da Prova.
A Prova Vestibular poderá
ser realizada pelo site da instituição:
faculdadefinaci.com.br ou presencial, em ambos os casos será composta de
uma redação, no caso de ser presencial, deverá ser escrita em caneta
esferográfica de cores azul ou preta no papel distribuído pela instituição. Serão
oferecidas folhas de rascunhos, porém não serão avaliadas.

3. Para utilização da pontuação do ENEM, basta fazer a inscrição na FINACI e
entregar uma cópia autenticada do Boletim Individual de Notas do ENEM, para
ser classificado. A nota obtida no ENEM será padronizada com as notas da prova
do Processo Seletivo 2021, 1º. e 2º. semestre da FINACI. O candidato que
apresentar nota de redação do ENEM menor que 30 (trinta), numa escala de 0
(zero) a 100 (cem), deverá, obrigatoriamente, realizar a Prova do Processo
Seletivo.
4. DA INSCRIÇÃO: O candidato deverá escolher o período de sua preferência no
ato da inscrição. Poderá ser cobrada uma taxa de inscrição de R$ 5,00 (cinco
reais), pagos através de boleto bancário emitido pelo site ou na tesouraria da
faculdade. A taxa de inscrição será descontada na 1ª mensalidade para os
candidatos que forem aprovados e efetuarem a matrícula. O candidato que não
for aprovado ou que aprovado, não realizar a matrícula, não terá sua taxa de
inscrição devolvida.

O ato de inscrição implica, por parte do candidato, o

reconhecimento e a aceitação de todas as condições previstas no Manual do
Candidato, nos Editais do Processo Seletivo 1º. e 2º Semestre de 2021 e nos
Regulamentos da FINACI, tanto para efeitos contratuais quanto para efeitos
legais. As inscrições devem atender às instruções contidas no Manual do
Candidato. O candidato deverá responder a um questionário que será apresentado
por

ocasião da inscrição.

Nos casos especiais, o candidato portador de

necessidades especiais (visuais, auditivas ou motoras) deverá informar no ato da
inscrição sua condição e do que necessita para realizar a prova.
5. COMPOSIÇÃO DA PROVA – A prova será realizada nas dependências da
FINACI ou através do site e será

constituída de uma redação em Língua

Portuguesa numa escala de zero a dez, totalizando 10 (dez pontos).
6. A prova do processo seletivo tradicional será realizadas com datas pré-fixadas e
segundo a sistemática habitual. A prova Agendada será realizada em dia e horário
agendado pelo candidato.
7. CLASSIFICAÇÃO/ DESCLASSIFICAÇÃO – Classificação: a classificação do
candidato será feita pela ordem decrescente das notas, respeitando-se as opções
do candidato e o número de vagas oferecidas em cada turno e curso indicados na
ficha de inscrição. Desclassificação: a redação é obrigatória de caráter
eliminatório. Será desclassificado o candidato que obtiver nota de redação menor

que 3 (três), numa escala de 0 (zero) a 10 (dez). Também será desclassificado
aquele que usar de meios fraudulentos ou cometer atos de indisciplina durante a
realização da prova, além das provas que não contiverem a identificação do
candidato com nome e número da cédula de identidade (RG).
8. RESULTADO – A lista oficial dos classificados será publicada na secretaria da
FINACI,

por

meio

de

edital

de

convocação

e

na

internet

(www.faculdadefinaci.com.br). A FINACI não se responsabilizará pela
publicação da lista de aprovados nos órgãos de comunicação. A FINACI poderá
comunicar a classificação do candidato por meio de telegrama, aerograma, e-mail
ou mensagem via celular. A classificação dos candidatos dar-se-á respeitando, a
1ª opção e, depois, as opções seguintes, pela ordem decrescente da nota obtida na
prova, até o limite das vagas oferecidas para o curso. Em caso de empate, será
classificado o candidato que obtiver maior nota na redação. Persistindo o empate,
será classificado o candidato mais velho. Na hipótese de as vagas não serem
preenchidas em primeira chamada, serão efetuadas novas convocações,
observando-se a opção e a ordem de classificação dos candidatos. O candidato
poderá ser convocado para o curso em outro turno que não seja o da sua , nesse
caso, ele deve fazer sua matrícula, pois continuará concorrendo para a 1ª opção
nas convocações seguintes. Se, em nova convocação, for classificado para outro
curso ou turno, o candidato poderá fazer a troca, quando serão feitos os acertos
correspondentes à diferença de mensalidades.
9. Os cursos oferecidos são de regime semestral e as matrículas são realizadas por
blocos de disciplinas, conforme o Regimento Interno e Projeto Pedagógico do
Curso. Se o número de alunos matriculados após o término do Processo Seletivo
não atingir 80% (oitenta por cento) do total de vagas oferecidas no curso ou
turno, a FINACI, a seu critério, poderá cancelar o oferecimento dessa opção.
Nesse caso, será oferecida ao aluno pelo menos uma das seguintes opções: a) o
mesmo curso no mesmo campus, em outro turno; b) devolução da (s) quantia (s)
paga(s), o que será feito vinte e quatro horas após o aluno requerê-la na
secretaria. Se, no transcorrer do curso, a partir do 2º semestre, o número de
alunos matriculados em um curso, em determinado turno, não atingir 20 (vinte)
alunos, a critério da FINACI, os alunos poderão ser transferidos para outro turno
disponível. Para determinados cursos e turnos, poderão ser concedidos, a critério

da FINACI, descontos extras que vigorarão até o final do semestre de ingresso do
aluno. Os alunos que gozarem desse desconto extra poderão, a critério da
FINACI, ser transferidos, a partir do semestre subsequente ao do ingresso, sem
perda do benefício, sem ônus extras nos casos de transferência de turno. As aulas
teóricas e práticas, a critério da FINACI, poderão ser concentradas de segundafeira a quinta-feira, reservando-se, preferencialmente, a sexta-feira para
atividades de autoaprendizagem, plataforma AVA, estudos supervisionados,
atividades de biblioteca, projetos de iniciação científica e extensão universitária,
bem como outras atividades complementares. Os cursos oferecidos poderão ter
aulas e outras atividades curriculares, como, por exemplo, estágios, em turno
diferente daquele em que o aluno está matriculado, inclusive aos sábados e
domingos.
10. MATRÍCULA – A matrícula será realizada pessoalmente na secretaria da
FINACI. O aluno ou responsável legal deverá entregar no ato da matrícula o
Requerimento de Matrícula e o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais
devidamente assinados, duas fotos 3x4 recentes e duas cópias autenticadas dos
seguintes documentos: histórico escolar do ensino médio ou equivalente;
certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente; certidão de nascimento
ou casamento; cédula de identidade; prova de quitação do serviço militar (quando
tiver); cadastro de pessoa física (CPF) do aluno, e do responsável legal se o aluno
for menor de 18 anos.
11. Prazo e local: as matrículas dos candidatos classificados e convocados serão
feitas para o local de funcionamento dos cursos, no período de matrículas
indicado no edital de convocação. Os alunos que perderem o prazo de matrícula
(mesmos os que tenham frequentado o semestre anterior) poderão perder sua
vaga e/ou opção de turno.
12. Número de alunos por turma: os candidatos classificados e matriculados serão
divididos em grupos de até 45 (quarenta e cinco) alunos. Em aulas teóricas e/ou
expositivas, haverá a junção de dois grupos ou mais. Em aulas de laboratório,
poderá haver a subdivisão dos grupos. O início das aulas será comunicado por
ocasião da matrícula. .
13. DO ENDEREÇO – Os Cursos de Tecnologia em Radiologia, Segurança do
Trabalho, Gestão Hospitalar e Recursos Humanos, serão ministrado na Praça

Pedro Lessa, 41 – Centro - São Paulo – Capital;

O Curso Superior de

Bacharelado em de Administração de Empresas, Curso Superior de Bacharelado
em Ciências Contábeis, Curso Superior de Bacharelado em Biomedicina e o
Curso Superior de Pedagogia, Estética e Cosmética, Logística, Administraççao e
Ciências Contábeis serão ministrado na Rua São Joaquim, 352- Liberdade - São
Paulo - Capital.
14. DAS VAGAS – Será oferecido por semestre o Curso Superior de Tecnologia em
Radiologia, com 320 vagas, Curso Superior de Tecnologia em Segurança no
Trabalho, com 160 vagas e o

Curso Superior de Tecnologia em Gestão

Hospitalar com 120 vagas e Curso Superior de Tecnologia de Gestão em
Recursos Humanos, com 160 vagas; Curso Superior

de Bacharelado em

Administração de Empresas, sendo 90 vagas para o período da manhã e 90
(noventa) vagas para o período da noite, Curso Superior de Bacharelado em
Ciências Contábeis, sendo 90 vagas para o período da manhã e 90 vagas para o
período da noite, Curso Superior de Bacharelado em Biomedicina com 80 vagas
anuais e o Curso Superior de Pedagogia, sendo 40 (quarenta) vagas para o
período da manhã e 120 (cento e vinte) vagas para o período da noite Curso
Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética, sendo 30 vagas período da
manhã e 30 vagas para o período da noite e Logística com 80 vagas, Curso
Superior de Enfermagem Bacharelado, 150 vagas,

Portaria nº 162 de 05.06.2020,

publicada no DOU em 08.06.2020, pág.25, Edição 108, seção I ,

Curso Superior de

Tecnologia em Recursos Humano – EAD, com 500 vagas,

e o Curso Superior

de Pedagogia EAD com 500 vagas, Curso Superior de Bacharelado em Ciência
Contábeis, 250 vagas, Portaria 351, de 28 de outubro de 2020, publicada no
D.O.U. de 29 de outubro de 2020,

As aulas para o período diurno serão das

7h40 às 11h40 e as aulas no período noturno serão das18h30 às 22h30, na
modalidade presencial.

O Curso Superior de Tecnologia em Radiologia,

conforme ato de autorização, Portaria Ministerial nº 105 de 13/07/2010,
publicado DOU 15/07/2010, com

2400 horas teórico-práticas em regime

semestral, com duração de três anos, o Curso Superior de Tecnologia em
Segurança no Trabalho, conforme ato de autorização, Portaria Ministerial nº 209
de 29 de novembro de 2010, publicada no DOU de 30 de novembro de 2010,
com carga horária 2660 horas teórico-práticas, em regime semestral, com

duração de três anos, o Curso superior de Tecnologia em Gestão Hospital,
conforme ato de autorização, Portaria Ministerial de nº. 732 de 23 de dezembro
de 2013, publicada no DOU de 24 de dezembro de 2013,

com carga horária

2400 horas teórico-práticas, em regime semestral, com duração de três anos, e o
Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, Portaria
Ministerial nº. 620 de 22 de novembro de 2013, publicada no DOU de 25 de
novembro de 2013, EAD, com carga horária 1600 horas teórico-práticas, em
regime semestral, com duração de dois anos, Curso Superior de Administração
de Empresas, Portaria Ministerial nº. 107 de 05de abril de 2016, publicada no
D.O.U. de 22.04.2016, 160 vagas, com carga horária de 3.360 teórico-práticas,
em regime semestral, com duração de quatro anos, Curso Superior em Ciências
Contábeis, Portaria Ministerial n º. 739, de 24 de novembro de 2016, publicada
no D.O.U. de 25 de novembro de 2016, 180 vagas, em regime semestral, com
duração de 4 anos, com carga horária de 3.360 teórico-práticas o Curso Superior
de Pedagogia, Portaria Ministerial n º. 604 de 13 de outubro de 2016, publicada
no D.O.U. de 14.10. 2016, 160 vagas, em regime semestral, com duração de
quatro anos, com carga horária de 3.330 teórico práticas, Curso Superior de
Tecnologia em Estética e Cosmética,

Portaria de 1.021 de 27 de setembro de

2017, publicada no D.O.U. de 28 de setembro de 2017, 60 vagas,

em regime

semestral, com duração de 3 anos, com carga horária total de 2.700, Curso
Superior de Bacharelado em Biomedicina, Portaria nº 1364, de 21 de dezembro
de 2017, publicada no D.O.U. de 22 de dezembro de 2017, 80 vagas, em regime
semestral, com duração de 4 anos, com carga horária de 3.960 teórico-práticas,
Curso Superior de Tecnologia em Logística Portaria nº 173 de 16 de março de
2018, publicada no D.O.U de 19 de março de 2018, 80 vagas, na Modalidade a
Distância, com 1.940 horas, Curso Superior de Pedagogia Portaria

Nº 344, DE 12

de julho de 2019 publicada no DOU de 15 de julho de 2019, fl. 104, no. 134, seção I, 500 vagas,
EAD,

com carga horária de 3.530 horas, EAD em regime semestral, cm duração

de quatro anos,

DA RESERVA ANTECIPADA DE VAGA PARA O 1º e 2º.

SEMESTRE DE 2019. Para os candidatos que ainda cursam a última série do
ensino médio, que tiverem realizado o Processo Seletivo 2019, 1º. ou 2º
Semestre, a Faculdade FINACI, disponibilizará 30% do número de vagas
oferecidas no Processo Seletivo 2019-1º ou 2º. Semestre, a título de Reserva

Antecipada de Vagas para as turmas do início do ano de 2019 e início do 2º.
Semestre 2019. Para concorrer a essas vagas, os candidatos deverão fazer sua
inscrição e realizar o Processo Seletivo 2019- 1º. ou 2º Semestre, nas datas e
horários especificados no correspondente Manual do Candidato. A lista oficial
dos classificados será publicada nas secretarias da FINACI, por meio de edital de
convocação e os candidatos convocados deverão realizar a Reserva Antecipada
de Vaga, conforme especificado a seguir: 1º) Preencher e assinar o Requerimento
e Termo de Compromisso de Reserva Antecipada de Vaga. 2º) Entregar uma
cópia do histórico escolar da 3ª série do ensino médio ou equivalente e da cédula
de identidade. 3º) Recolher parte da mensalidade de janeiro/2019 ou de
agosto/2019, no valor de R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais). 4º) Voltar à
Secretaria do campus para fazer a matrícula definitiva, no período de 17 de junho
de 2018 a 20 de maio de 2019 e de 17 de junho de 2019 a setembro de 2019. Os
candidatos devem estar cientes de que, caso não consigam comprovar, até a
época da matrícula, a conclusão do ensino médio, por meio da apresentação dos
documentos legalmente exigidos, será feita uma matrícula condicional. Esta
matrícula será efetivada, com a apresentação dos correspondentes comprovantes,
até o início do curso do 1º ou 2º. semestre de 2021 inadiável, caso contrário, a
matrícula condicional poderá ser anulada, sem direito a qualquer reclamação ou
recurso.
15.
Observações:
1ª) Recomenda-se aos candidatos que cheguem ao local de prova com
antecedência mínima de meia hora.
2ª) Poderão inscrever-se no Processo Seletivo 1º.

e 2º semestre de 2021

candidatos que tenham concluído ou que venham a concluir o ensino médio
antes da efetivação da matrícula. Candidatos que não concluírem o ensino médio
até prazo final das matrículas serão considerados treineiros.

3ª) Para participar

do agendamento das provas do Processo Seletivo, o

candidato deverá fazer sua inscrição e realizar a prova dentro dos prazos
especificados.
4ª) O ingresso do candidato dar-se-á por meio da classificação obtida nas provas
realizadas.
5ª) Caso haja vagas remanescentes, será dada continuidade ao Processo Seletivo.
6ª) Poderão ser aceitos novos alunos após o início regulamentar das aulas, desde
que preservada a sequência do currículo.
7ª) No decorrer do Processo Seletivo, dependendo da demanda social, poderá
haver alteração e redistribuição das vagas e/ou turnos oferecidos.
8ª) As turmas somente terão início com o número suficiente de alunos.
9ª) Os casos omissos neste edital, serão resolvidos pela Coordenação do
Processo Seletivo.

São Paulo, 25 de setembro de 2020.
Faculdade FINACI – 2020
Presidente da Mantenedora
Prof.Carlos De Fazio
Prof.ª Dra.Yara Esmeralda Di Arena
Reitora

