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Gabinete da Diretoria
EDITAL Nº 04/2018
A Diretora Geral da Faculdade Antonio Meneghetti, Professora Helena Biasotto, no uso de
suas atribuições legais e estatutárias, torna público pelo presente edital, de acordo com o Art. 44, II,
da LDB nº 9.394/96, a Portaria Normativa nº 40, de 12/12/2007, em seu Art. 32, parágrafo 3º, e
legislação decorrente, com o objetivo de abertura de vagas e inscrições para o processo seletivo
para o provimento de vagas por meio de ingresso e reingresso de estudantes de graduação no 2º
semestre de 2018.
O presente edital destina-se ao preenchimento de vagas remanescentes em Cursos de
Graduação da Faculdade Antonio Meneghetti. São oferecidas 110 vagas no município de Restinga
Sêca-RS, Distrito Recanto Maestro, distribuídas conforme quadro abaixo:
1.

Cursos e Vagas

Curso

Habilitação

Vagas e Turno

Administração

Bacharelado

30 vagas - Noturno

Direito

Bacharelado

30 vagas - Noturno

Pedagogia

Licenciatura

20 vagas - Noturno

Sistemas de Informação

Bacharelado

20 vagas - Noturno

Situação Legal
Renovação do Reconhecimento pela Portaria nº
267/2017, D.O.U de 04/04/2017.
Reconhecimento pela Portaria nº 890/2016, D.O.U de
30/12/2016.
Autorizado pela Portaria nº 606/2016, D.O.U de
14/10/2016.
Renovação do Reconhecimento pela Portaria MEC nº
1.092/15, D.O.U de 30/12/2015.

2. Forma de Ingresso
a.
Transferência Externa: poderão concorrer nesta modalidade de ingresso, os
estudantes regularmente matriculados em um curso de graduação, presencial ou à distância,
em outra instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC,
respeitando-se os ditames do art. 49º, da Lei nº 9.394/96. Estudantes oriundos e vinculados
a estabelecimento estrangeiro de ensino superior deverão apresentar a tradução juramentada
dos documentos em língua estrangeira, exigidos para a seleção.
b.
Transferência Interna: poderão requer a troca de curso, os estudantes que estiverem
regularmente matriculados ou em situação de “matrícula trancada” em um curso de
graduação da Faculdade Antonio Meneghetti.
c.
Reingresso: ex-aluno que estudou no mínimo 1 semestre na IES.
d.
Portador de Diploma: candidatos portadores de diploma de curso superior de
graduação, reconhecido pelo Ministério da Educação – MEC e os candidatos diplomados
por estabelecimento estrangeiro de ensino superior também poderão concorrer às vagas.
Devem apresentar documento comprobatório de revalidação de diploma, conforme normas
contidas nas Resoluções CNE/CES nº 01/2002, 08/2007 e 07/2009 e também a
apresentação de tradução juramentada dos documentos em língua estrangeira, exigidos para
a seleção.
e.
Desempenho ENEM: candidato poderá fazer o ingresso através do Boletim de
Desempenho ENEM no ano de 2016 e 2017 com sua média geral da nota do ENEM, que
não poderá ser inferior 450 pontos.
Campus: Estrada Recanto Maestro, nº 338 | Distrito Recanto Maestro | CEP: 97200-000
Restinga Sêca, RS, Brasil | Tel.: +55 (55) 3289-1141
E-mail: amf@faculdadeam.edu.br | Site: www.faculdadeam.edu.br

Antonio Meneghetti Faculdade
Recredenciada pela Portaria nº 712, DOU 30/05/2012

f.
PROUNI: candidato deve possuir o benefício ativo ou suspenso em outra IES, para
que ocorra a liberação a transferência do benefício.
g.
FIES: candidato deve possuir o benefício ativo ou suspenso em outra IES, para que
ocorra a liberação da transferência do benefício.
3. Da Inscrição e Matrículas
As inscrições e matrículas poderão ser efetuadas das 9h às 18h de segunda a sexta-feira, e
das 08:30h às 12h aos sábados, diretamente na Secretaria Acadêmica, com Sede na Faculdade
Antonio Meneghetti, na Estrada Recanto Maestro, nº 338, Distrito Recanto Maestro, Restinga
Sêca-RS.
Para efetuar a inscrição e matrícula deve ser preenchido o Requerimento de solicitação de
Ingresso em vagas remanescentes (Anexo 1) e a entrega da documentação.
Período de inscrições e matrícula para o Processo Seletivo de Vagas Remanescentes:
02/07/2018 a 28/07/2018. Ao efetuar a inscrição, o candidato declara estar ciente e de acordo com
todas as informações deste edital e do Manual do Candidato, disponível no site da AMF
(www.faculdadeam.edu.br).
4. Entrega da Documentação
Deverá ser entregue até o dia 28/07/2018, na Secretaria Acadêmica, com sede na Faculdade
Antonio Meneghetti, na Estrada Recanto Maestro, nº 338, Distrito Recanto Maestro, Restinga
Sêca-RS.
Os documentos necessários para seleção também poderão ser enviados via SEDEX,
acondicionados em envelope próprio, onde deverão constar no espaço do remetente, o nome
completo do candidato e a modalidade de ingresso da solicitação. Endereço para envio: Secretaria
Acadêmica – Estrada Recanto Maestro, nº 338, Distrito Recanto Maestro, Restinga Sêca/RS –
CEP: 97200-000. Data limite para postagem: 28/07/2018.
5. Documentos Necessários
a. Transferência Externa:

Requerimento assinado

Cópia do Registro de Nascimento ou Casamento;

Cópia da Cédula de Identidade – RG (frente e verso);

Cópia do CPF (frente e verso);

Cópia do Título de Eleitor (frente e verso) e do comprovante de quitação eleitoral;

Cópia do Documento de Quitação com Serviço Militar ou de Alistamento;

01 foto 3x4, recente;

Cópia do comprovante de residência.

Comprovante de vínculo atualizado – situação de matrícula ou matrícula trancada
(requerer na instituição de ensino de origem);

Uma via (original) do Histórico Escolar do curso de graduação (requerer na
instituição de ensino de origem);

Guia de Transferência emitida pela IES de Origem;

Original dos Planos de Ensino das disciplinas cursadas e que se deseja solicitar
aproveitamento de estudos (requerer na instituição de ensino de origem);
Campus: Estrada Recanto Maestro, nº 338 | Distrito Recanto Maestro | CEP: 97200-000
Restinga Sêca, RS, Brasil | Tel.: +55 (55) 3289-1141
E-mail: amf@faculdadeam.edu.br | Site: www.faculdadeam.edu.br

Antonio Meneghetti Faculdade
Recredenciada pela Portaria nº 712, DOU 30/05/2012


Desempenho em Processo Seletivo (requerer na instituição de ensino de origem);
Declaração de Regularidade junto ao ENADE (requerer na instituição de ensino de origem);

Histórico Escolar do Ensino Médio (Original) com certificado de conclusão.
b. Transferência Interna:
 Requerimento assinado
 Conteúdos Programáticos das disciplinas cursadas e que se deseja solicitar aproveitamento
de estudos (requerer na Secretaria Acadêmica).

c. Portador de Diploma:

Requerimento assinado;

Cópia do Registro de Nascimento ou Casamento;

Cópia da Cédula de Identidade – RG (frente e verso);

Cópia do CPF (frente e verso);

Cópia do Título de Eleitor (frente e verso) e do comprovante de quitação eleitoral;

Cópia do Documento de Quitação com Serviço Militar ou de Alistamento;

01 foto 3x4, recente;

Cópia do comprovante de residência.

Cópia (frente e verso) autenticada em órgão cartorial do Diploma de Graduação.
Para candidatos diplomados pela Faculdade Antonio Meneghetti basta a apresentação de cópia
simples do Diploma de Graduação.

Histórico Escolar do curso de graduação original ou cópia autenticada.

Conteúdos Programáticos das disciplinas cursadas e que se deseja solicitar
aproveitamento de estudos (requerer na instituição de ensino de origem).
6. Das Disposições Gerais
Informações adicionais poderão ser obtidas através do telefone (55)3289-1139 /1141 ou
email secretaria@faculdadeam.edu.br.
Recanto Maestro/Restinga Sêca, 04 de junho de 2018.

Helena Biasotto
Diretora AMF
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Anexo 1
Requerimento de Solicitação de Ingresso
Ano/Semestre: ______/_____
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO(A) ALUNO(A):
Nome do Requerente:______________________________________________________________________
Data de Nascimento: ......./......../................. Sexo:( ) Masculino ( ) Feminino
Natural: ________________________________ UF: ________ Identidade: __________________________
CPF: _________________________Cor/Raça: ( ) Branca ( ) Preta ( ) Amarela ( ) Indígena
Endereço (Rua, Nº, Cidade, CEP): ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Telefone: ( )____________________ Telefone: ( )___________________ e-mail: ___________________
Instituição de Origem: ______________________________________________________________________
Curso de Origem:__________________________________________________________________________
Realizou a prova do ENADE: ( ) NÃO ( ) SIM - Ano: .....................................
REQUERIMENTO:
Ilmo. Sr.
Coordenador do Curso
O requerente, abaixo assinado, vem requerer a V. Sª, vaga para o Curso
de__________________________________, desta Faculdade, por meio de:
( ) Transferência Externa ( ) PROUNI ( ) FIES ( ) Outros
( ) Transferência Interna ( ) PROUNI ( ) FIES ( ) Outros
( ) Reingresso
( ) Portador(a) de Diploma
Pede Deferimento
Restinga Sêca, ________ de _______________________ de ___________.

________________________________
Assinatura do Requerente
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PARA USO INTERNO
Setor

D*

I*

Rubrica

Saída*

Anexo

Coordenação do Curso

Sim ( ) Não ( )

Comercial

Sim ( ) Não ( )

Secretaria Acadêmica

Sim ( ) Não ( )

Financeiro

Sim ( ) Não ( )

Direção

Sim ( ) Não ( )

Biblioteca

Sim ( ) Não ( )

Lançamento no TOTVS

----

----

Data:

---------------------------

Legenda:
D
= Deferimento
I
= Indeferimento
Saída = Data de saída do setor
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