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A Faculdades EST torna pública a abertura das inscrições ao Processo Seletivo – Extravestibular 

2018/2, para os cursos de graduação abaixo relacionados, todos ofertados na sede, situada na Rua Amadeo 

Rossi, 467, Bairro Morro do Espelho – São Leopoldo/RS. 

Curso 
Código 

MEC 
Turno 

Tempo para 

integralização 
Ato Autorizativo 

Nº de 

vagas 

Bacharelado em 

Musicoterapia 
54911 Integral* 

Mínimo 4 anos 

Máximo 8 anos 

Renovação de Reconhecimento pela Portaria 

SERES/MEC nº 601, DOU de 18/11/2013. 
15 

Bacharelado em 

Teologia 
20484 Integral* 

Mínimo 4 anos 

Máximo 8 anos 

Renovação de Reconhecimento pela Portaria 

SERES/MEC nº 270, DOU de 04/04/2017. 
15 

Licenciatura em 

Música 
1073438 Noturno 

Mínimo 4 anos 

Máximo 8 anos 

Reconhecimento pela Portaria MEC nº 301, 

DOU de 11/07/2016. 
15 

* Turno integral: curso ofertado, inteira ou parcialmente, em mais de um turno exigindo a 

disponibilidade do estudante por mais de 6 horas diárias durante a maior parte da semana. 
 

 

1. DATAS IMPORTANTES 

 25/06/2018 – Início do período de matrículas; 

 13/07/2018 – Término do período de matrículas; 

 16/07/2018 – Último prazo para remanejo e cancelamento de componentes de curriculares sem 

cobrança de taxas administrativas; 

 18/07/2018 – Confirmação das turmas; 

 01/08/2018 – Início do semestre letivo 2018/1. 

 

 

2. INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS 

 

2.1. DADOS DA INSTITUIÇÃO 

Denominação: Faculdades EST 

Endereço: Rua Amadeo Rossi, 467 - Morro do Espelho - CEP: 93030-220 - São Leopoldo/RS  

Fone: 0xx51 2111-1400  Fax: 0xx51 2111-1411 

E-mail: est@est.edu.br  Site: www.est.edu.br 

 

2.2. HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 

Setor Telefone 2ª a 6ª feira 

Bolsas e Financiamentos (51) 2111-1491 
Das 08h00 às 12h30 e das 13h30 às 17h30 

bolsas@est.edu.br 

Coordenação do Bacharelado em Teologia (51) 2111-1446 
Agendar por e-mail 

rodolfo@est.edu.br 

Coordenação do Bacharelado em 

Musicoterapia e da Licenciatura em Música 
(51) 2111-1410 

Agendar por e-mail 

laura.ed.mus@gmail.com 

Secretaria Acadêmica (51) 2111-1454 
Das 08h00 às 21h00 

secretaria@est.edu.br 

mailto:est@est.edu.br
http://www.est.edu.br/
mailto:bolsas@est.edu.br
mailto:rodolfo@est.edu.br
mailto:laura.ed.mus@gmail.com
mailto:secretaria@est.edu.br


 
 
 

EST – Cultivando a excelência em pesquisa, ensino e extensão. 

 

3 
Rua Amadeo Rossi, 467 – Morro do Espelho – São Leopoldo / RS – Brasil – CEP 93030-220  
Fone: +55 (51) 2111.1400 – Fax: +55 (51) 2111.1411 – est@est.edu.br – www.est.edu.br 

 

 

3. FORMAS DE INGRESSO 

 

A Faculdades EST possibilita cinco formas de ingresso no Processo Seletivo Extravestibular: 

 

3.1. PORTADOR E PORTADORA DE DIPLOMA 

Os cursos preveem a possibilidade de admissão de portadores e portadoras de diploma de curso 

superior reconhecido pelo MEC mediante apresentação de cópia autenticada do diploma e do histórico 

escolar do curso superior. 

 

3.2. TRANSFERÊNCIA EXTERNA 

Os cursos preveem a possibilidade de admissão de discentes transferidos ou transferidas de outras 

instituições de ensino superior, com cursos reconhecidos pelo MEC, mediante  apresentação da Guia de 

Transferência e do Histórico Escolar da IES de origem. Para validação de componentes curriculares, 

também é necessário apresentar os conteúdos programáticos da IES de origem. 

§ 1º A transferência ex officio a que se refere o parágrafo único do Artigo 49 da Lei n 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, será efetivada, entre instituições vinculadas a qualquer sistema de 

ensino, em qualquer época do ano e independente da existência de vaga, quando se tratar de 

servidor público federal civil ou militar estudante, ou seu dependente estudante, se requerida 

em razão de comprovada remoção ou transferência de ofício, que acarrete mudança de 

domicílio para o município onde se situe a instituição recebedora, ou para localidade mais 

próxima desta. 

§ Único: Esta regra não se aplica quando o interessado ou a interessada na transferência se 

deslocar para assumir cargo efetivo em razão de concurso público, cargo comissionado ou 

função de confiança. 

 

3.3. TRANSFERÊNCIA INTERNA 

Discente vinculado ou vinculada a um curso da Faculdades EST pode requerer transferência para 

outro curso de seu interesse. Ao realizar matrícula no novo curso, o ou a discente perde o vínculo com o 

curso de origem. 

§ 1º Esta transferência não poderá ser solicitada no semestre de ingresso no curso de origem. 

§ 2º Discentes que possuem algum tipo de ajuda financeira, ou bolsa de estudos, deverão 

verificar a possibilidade de transferência do benefício para o novo curso. 

 

 

3.4. DISCENTE ESPECIAL 

Os cursos preveem a possibilidade de admissão de discentes especiais, ou seja, pessoas que queiram 

matricular-se em componentes curriculares isolados, sem visar à obtenção de grau acadêmico. 

§ 1º A matrícula como “Discente Especial” é facultada a pessoas que tenham concluído o ensino 

médio, desde que haja vaga, mediante homologação da coordenação do curso. 

§ 2º A matrícula como “Discente Especial” não dá direito de vínculo com os cursos de 

graduação. 
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3.5. EXTENSÃO – SABER MAIS VIVER MELHOR 

Os cursos preveem a possibilidade de admissão de discentes pela Extensão, ou seja, pessoas que 

queiram matricular-se em componentes curriculares isolados, sem visar à obtenção de grau acadêmico. 

 

 

4. PROCESSO SELETIVO 

 

4.1. CRITÉRIOS 

A admissão aos cursos acontece mediante análise da documentação entregue. A realização do 

Processo Seletivo está subordinada aos princípios e objetivos da Faculdades EST, expressos em seu 

Regimento Interno. 

 

4.2. RESULTADOS 

Após a análise da documentação entregue, os candidatos e as candidatas serão informados sobre a 

confirmação da admissão ao curso e a homologação da matrícula. 

Candidatos e candidatas aptos que excederem o número de vagas do curso serão suplentes e serão 

chamados de acordo com sua classificação no curso e disponibilidade de vagas. 

 

 

5. PROCEDIMENTO ACADÊMICO 

 

5.1. MATRÍCULA 

O período de matrículas será de 25 de junho a 13 de julho de 2018. As matrículas podem ser 

realizadas de duas formas: 

 Presencialmente – Mediante entrega da documentação na Secretaria Acadêmica da Faculdades 

EST. 

 Via correio – Mediante envio por correio (Sedex) da documentação solicitada, com data máxima 

para postagem em 13 de julho. A correspondência deverá ser remetida ao endereço da 

Faculdades EST (item 2.1) aos cuidados da Secretaria Acadêmica de Graduação. 

 

5.2. DOCUMENTAÇÃO 

5.2.1. Matrícula presencial: 

 Cópia do RG (apresentar original); 

 Cópia do CPF; 

 Cópia do Comprovante de Residência (luz ou telefone); 

 Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

 Cópia do Título Eleitoral; 

 Cópia do Comprovante de Quitação Eleitoral; 

 Cópia do Comprovante de Quitação do Serviço Militar (homens); 

 Cópia do Certificado de Conclusão do Ensino Médio (apresentar original); 

 Cópia do Histórico Escolar do Ensino Médio (apresentar original);  

 01 Foto 3x4 recente; 

 Cópia do Diploma (para ingresso de Portadores de Diploma – autenticada em cartório); 
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 Cópia do Histórico Escolar da IES de origem (para ingresso de Portadores de Diploma ou 

via Transferência Externa – autenticada em cartório); 

 Guia de Transferência (para ingresso via Transferência Externa). 

 

5.2.2. Matrícula via correio: 

 Cópia do RG; 

 Cópia do CPF; 

 Cópia do Comprovante de Residência (luz ou telefone); 

 Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

 Cópia do Título Eleitoral; 

 Cópia do Comprovante de Quitação Eleitoral; 

 Cópia do Comprovante de Quitação do Serviço Militar (homens); 

 Cópia do Certificado de Conclusão do Ensino Médio (autenticada em cartório); 

 Cópia do Histórico Escolar do Ensino Médio (autenticada em cartório); 

 01 Foto 3x4 recente; 

 Cópia do Diploma (para ingresso de Portadores de Diploma – autenticada em cartório); 

 Cópia do Histórico Escolar da IES de origem (para ingresso de Portadores de Diploma ou 

via Transferência Externa – autenticada em cartório); 

 Guia de Transferência (para ingresso via Transferência Externa); 

 Requerimento de matrícula preenchido e assinado (anexo). 

 

 

5.3. DISCENTES POR TURMA 

O número mínimo de discentes para abertura de turma é 15, podendo ocorrer exceções a critério da 

Faculdades EST. O número máximo de discentes por turma é: 

 Bacharelado em Musicoterapia – 30; 

 Bacharelado em Teologia – 45; 

 Licenciatura em Música – 30. 

 

 

6. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO 

 

6.1. VALOR DO CRÉDITO 

O valor do crédito para o ano de 2018 é R$ 485,00. Este valor é reajustado anualmente conforme 

deliberação do Conselho de Administração da Faculdades EST. O crédito financeiro ou a hora-aula é a 

medida estabelecida para calcular o valor das parcelas de cada curso, sendo que um crédito equivale a 15 

horas-aula. O número de créditos e a carga horária de cada atividade acadêmica estão indicados nas 

matrizes curriculares dos cursos, disponíveis no site. 

 

6.2. ANÁLISE DE CRÉDITO 

Será realizada uma análise de crédito do CPF dos candidatos e candidatas. Havendo restrição do CPF 

em algum Órgão de Proteção ao Crédito, o candidato ou candidata será contatado pelo setor Financeiro 

para apresentar um Responsável Financeiro. 
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6.3. SEMESTRALIDADE 

A semestralidade é o total de créditos contratados na realização da matrícula para o semestre 

vigente. Os e as discentes podem pagar a semestralidade de duas formas: 

 No pagamento à vista, os e as discentes quitam o valor total correspondente aos componentes 

curriculares contratados no ato da matrícula, com desconto de 3%. 

 No pagamento parcelado, a Faculdade possibilita o pagamento da semestralidade em parcelas 

mensais e consecutivas, faturadas mensalmente. Para calcular o valor das parcelas mensais, 

basta multiplicar o valor do crédito pela quantidade de créditos contratados, dividindo esse 

valor pelo número de parcelas. As mensalidades são pagas através de boletos bancários. A data 

de vencimento, salvo circunstâncias excepcionais, é o dia 20 de cada mês. Os boletos são 

enviados pela Faculdades EST ao endereço residencial do responsável financeiro, sendo do e da 

discente a responsabilidade de manter as informações atualizadas junto à Secretaria Acadêmica 

da Faculdades EST. 

 

 

§ Único: Situações não previstas e casos omissos no presente Edital serão resolvidos soberanamente pela 

Pró-Reitoria de Ensino. 
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CURSO INGRESSO FORMA DE INGRESSO 

(   ) Bacharelado em Teologia 

Ano/Semestre: ________/____ 

(   ) Vestibular (   ) Diplomado 

(   ) Bacharelado em Musicoterapia (   ) Transferência (   ) ProUni 

(   ) Licenciatura em Música (   ) Aluno Especial  

 

DADOS PESSOAIS 

NOME: 

ENDEREÇO: Nº: 

COMPLEMENTO: BAIRRO: 

CEP: CIDADE: UF: 

TELEFONE FIXO: (       ) TELEFONE CELULAR: (       ) 

E-MAIL: 

NOME DA MÃE: 

DATA DE NASCIMENTO:          /        / NATURALIDADE: UF: 

NOME O PAI: 

DATA DE NASCIMENTO:          /        / NATURALIDADE: UF: 

ASSINALE A ALTERNATIVA QUE IDENTIFICA A SUA COR OU RAÇA: 

(   ) Branca (   ) Parda (   ) Indígena 

(   ) Preta (   ) Amarela (   ) Não quero declarar minha cor ou raça 

VOCÊ POSSUI ALGUM TIPO DE DEFICIÊNCIA/TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO OU ALTAS 
HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO: 

(   ) Nenhuma (   ) Deficiência intelectual (   ) Síndrome de Asperger (   ) Surdocegueira 

(   ) Surdez (   ) Deficiência múltipla (   ) Altas habilidades/Superdotação (   ) Síndrome de RETT 

(   ) Autismo (   ) Deficiência física (   ) Transtorno Desintegrativo da Infância (   ) Baixa visão 

(   ) Cegueira (   ) Deficiência auditiva (   ) Outro: 

Questões reservadas a discentes do curso de Bacharelado em Teologia 

DENOMINAÇÃO RELIGIOSA: SÍNODO (IECLB): 

 

COMPONENTE CURRICULAR COMPONENTE CURRICULAR 

  

  

  

  

  

  

  

  

Declaro que aceito as disposições do Regimento Escolar deste estabelecimento bem como estar ciente do contrato vigente 

da instituição, além de saber que a matrícula só estará efetivamente concretizada mediante a entrega de todos os 

documentos solicitados e do Contrato de Prestação de Serviços assinado. 

DATA: _____/_____/________  ASSINATURA DISCENTE: ________________________________________ 

 

REQUERIMENTO DE MATRÍCULA 


