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A Faculdades EST torna pública a abertura das inscrições para a 2ª chamada ao Processo Seletivo 

Vestibular 2019, para os cursos de graduação abaixo relacionados, todos ofertados na sede, situada na Rua 

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

 

Cód. 

Curso/ 

MEC 

Curso Grau 
Turno de 

funcionamento 

Local 

de 

oferta 

Tempo 

mínimo e 

máximo para 

integralização 

Ato Autorizativo 
Nº de 

vagas 

54911 Musicoterapia Bacharelado Integral(*) Sede 
Mínimo 4 anos 

Máximo 8 anos 

Renovação de 

Reconhecimento 

pela Portaria MEC 

nº 821/2018, de 

22/11/2018, DOU 

de 26/11/2018. 

26 

1073438 Música Licenciatura Noturno Sede 
Mínimo 4 anos 

Máximo 8 anos 

Reconhecimento 

pela Portaria MEC 

nº 301, DOU de 

11/07/2016. 

30 

20484 Teologia Bacharelado Integral(*) Sede 
Mínimo 4 anos 

Máximo 8 anos 

Renovação de 

Reconhecimento 

pela Portaria 

SERES/MEC nº 

270, DOU de 

04/04/2017. 

31 

(*)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 

 

• 10/12/2018 – Início do período de inscrições; 

• 25/12/2018 – Data limite para inscrição sem taxa 

• 07/01/2019 – Término do período de inscrições; 

• 08/01/2019 – Último prazo para pagamento da taxa de inscrição via PagSeguro; 

• 11 e 12/01/2019 – Prova pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA); 

• 21/01/2018 – Divulgação dos resultados no site da Faculdades EST; 

• 22/01 a 01/02/2019 – Período de realização da matrícula. 
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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  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 

NEAD (Núcleo de Educação a Distância) (51) 2111-1471 
Das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h30 
nead@est.edu.br 

 

 

3. INSCRIÇÃO 

 

As inscrições deverão ser realizadas, no período de 10 de dezembro de 2018 a 07 de janeiro de 2019, 

exclusivamente através do site www.est.edu.br/vestibular.  

Para candidatos e candidatas que realizarem a inscrição a partir de 26 de dezembro, o formulário de 

inscrições será composto de duas etapas. Na primeira delas, deverão ser informados alguns dados específicos da 

inscrição. Ao submeter este formulário, o sistema redirecionará a uma nova página, onde deverá ser gerada a 

taxa de inscrição. 

 

3.1. TAXA DE INSCRIÇÃO 

Inscrições feitas até o dia 25 de dezembro estarão isentas da taxa de inscrição. A partir de 26 de dezembro 

de 2018, haverá taxa de inscrição, no valor de R$ 40,00, que deverá ser gerada após envio do formulário de 

inscrição pela Internet e deverá ser paga, através do PagSeguro, por cartão de crédito ou boleto.  
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4. PROVA 

 

A prova ocorrerá nos dias 11 e 12 de janeiro de 2019 pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) - 

http://ava.est.edu.br/moodle/login/index.php. O usuário e a senha para acesso serão informados por e-mail até 

o dia 10 de janeiro. 

A partir das 9h, horário de Brasília, do dia 11 de janeiro, o tema será enviado por e-mail e postado no 

Ambiente Virtual. A redação deverá ser postada, no Ambiente Virtual, até as 12h, horário de Brasília,  do dia 

12 de janeiro. 

Com tema relacionado à realidade nacional, a prova de Redação tem como objetivo verificar a capacidade 

dos candidatos e candidatas de escreverem um texto dissertativo com uma reflexão bem articulada, organização 

lógica de ideias, clareza e coerência de pensamento. O texto deve ter uma sequência claramente identificável, 

com título, introdução, desenvolvimento e conclusão e um mínimo de 2.500 caracteres.  

É responsabilidade dos candidatos e candidatas o acesso a um computador com Internet durante o 

período de realização da prova para o cumprimento do prazo de envio da redação. 

 

 

5. PROCESSO SELETIVO 

 

A admissão aos cursos de Bacharelado em Teologia, Bacharelado em Musicoterapia ou Licenciatura em 

Música acontece mediante aprovação no Processo Seletivo. Os candidatos e candidatas também poderão 

aproveitar o resultado obtido na prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), realizada entre 

os anos de 2015 e 2017. A realização do Processo Seletivo está subordinada aos princípios e objetivos da 

Faculdades EST, expressos em seu Regimento Interno. 

 

5.1. CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

Prova Redação - A nota mínima necessária para aprovação é 5,0 (cinco).  

ENEM - Será considerada a nota obtida na prova de redação do ENEM, nos anos de 2015, 2016 ou 2017. O 

candidato ou a candidata que optar pelo aproveitamento da nota do ENEM, não poderá ter obtido nota inferior a 

500 pontos na prova de redação. Para composição da nota a ser utilizada na classificação e seleção, as notas do 

ENEM serão ponderadas: terão o mesmo peso e serão equivalentes em uma escala de 0 a 10, igualando-se à 

escala de notas utilizadas neste processo seletivo. 

O candidato ou candidata que optar pela nota obtida no ENEM deve, obrigatoriamente, encaminhar uma 

cópia simples de seu boletim de desempenho, para o e-mail graduacao@est.edu.br, até o último dia de inscrições. 

Para fins de classificação e desempate, em qualquer curso, terá prioridade o candidato ou a candidata de 

maior idade. Se permanecer o empate, a vaga será destinada a quem  tiver a inscrição mais antiga. 

Havendo empate entre candidatos e candidatas inscritos pela forma Redação e pela forma ENEM, terá 

prioridade o candidato ou a candidata que realizou a prova de Redação da Faculdades EST. 
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5.2. SEGUNDA OPÇÃO 

Exige-se o mínimo de 15 discentes para que a abertura de nova turma, para cada curso, seja confirmada. 

No formulário de inscrição para o Processo Seletivo, o candidato ou a candidata deverá optar por uma segunda 

opção de curso. Em caso de curso com menos de 15 inscrições, a Secretaria Acadêmica observará se o candidato 

ou a candidata indicou uma segunda opção. 

 

5.3. PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS 

A lista de aprovados e aprovadas será publicada no site a partir das 17h do dia 23 de janeiro de 2019. 

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

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

Não ocorrendo o preenchimento das vagas ofertadas no Processo Seletivo, a Faculdades EST abrirá 

inscrição para contemplar demais formas de ingresso previstas em seu Regimento, tais como: transferências, 

portadores de diploma, alunos não regulares, etc. 

 

 

6. MATRÍCULA 

 

6.1. PERÍODO DE MATRÍCULA 

O período de matrícula será de 22 de janeiro a 01 de fevereiro de 2019. 

As matrículas ocorrerão na Secretaria Acadêmica da Faculdades EST, em São Leopoldo. Caso candidatos e 

candidatas não puderem comparecer poderão enviar a documentação por correio dentro do período acima. 

 

6.2. DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA 

• Cópia do RG; 

• Cópia do CPF; 

• Cópia de Comprovante de Residência (luz ou telefone); 

• Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

• Cópia do Título Eleitoral; 

• Cópia de Comprovante de Quitação do Serviço Eleitoral; 

• Cópia de 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); 

• Foto 3x4 recente. 

 

6.3. DISCENTES POR TURMA 

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

Faculdades EST. 

O número máximo de discentes por turma é 30 para os cursos Bacharelado em Musicoterapia e 

Licenciatura em Música, e 45 para o curso Bacharelado em Teologia. 
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7. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO 

 

7.1. VALOR DO CRÉDITO 

O valor do crédito para o ano de 2019 será em torno de R$ 505,00, pois o.  valor do crédito é reajustado 

anualmente, no mês de janeiro, conforme deliberação do Conselho de Administração da Faculdades EST, com 

base na inflação. O crédito financeiro ou a hora-aula é a medida estabelecida para calcular o valor das parcelas de 

cada curso, sendo que 01 (um) crédito equivale a 15 horas-aula. O número de créditos e a carga horária de cada 

atividade acadêmica estão indicados na matriz curricular de cada curso, disponibilizadas no site. 

 

7.2. ANÁLISE DE CRÉDITO 

Todos os candidatos e todas as candidatas, antes da efetivação da matrícula, passarão por análise de 

crédito (consulta do CPF junto aos órgãos SPC e SERASA). Se houver restrição no CPF, será necessária a 

apresentação de responsável financeiro sem restrição. 

 

7.3. PAGAMENTO DA SEMESTRALIDADE 

A semestralidade poderá ser paga de duas formas:  

• No pagamento à vista, quita-se 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 da matrícula, dividindo esse valor em 05 

parcelas (Bacharelado em Musicoterapia e Teologia) ou em 06 parcelas (Licenciatura em Música). 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 discente (ou responsável financeiro), sendo do ou 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 e Extensão. 


