EDITAL VAGAS REMANESCENTES – 1º SEMESTRE 2020

A Profa. Ms. Lizika Goldchleger, Gerente Executiva da
Faculdade Cultura Inglesa, no uso de suas atribuições legais,
FAZ SABER que a Faculdade Cultura Inglesa prorrogou as matrículas para as vagas
remanescentes, do Processo Seletivo – 1º Semestre 2020, para os cursos de Licenciatura em Letras – com
Habilitação em Língua Inglesa e o Bacharelado em Letras – Tradução a candidatos que tendo realizado o ENEM
em um dos anos 2019, 2018 e 2017, tenham conseguido pontuação igual ou superior a 450 pontos e aos
portadores de diploma de nível superior, com as seguintes normas:
I - OBJETIVOS
O principal objetivo do oferecimento das vagas remanescentes, do processo seletivo – 1º Semestre
2020, para os cursos de Licenciatura em Letras – com Habilitação em Língua Inglesa e o Bacharelado em
Letras – Tradução, é propiciar aos candidatos que preencham os requisitos necessários a oportunidade de
frequentar um curso em nível superior sem que precisem realizar a prova do processo seletivo e também
àqueles que perderam a chance de participar da primeira prova, oferecer uma segunda prova mediante
agendamento.
II – AUTORIZAÇÃO DE CURSO
Licenciatura: Portaria nº 427, de 30/08/2013, publicada no DOU 03/09/2013.
Bacharelado: Portaria nº 606, de 16/06/2017. Publicada no DOU 20/06/2017.
III - LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CURSO
Sede da Faculdade: Rua Maranhão, 416 – Higienópolis – São Paulo/SP.

IV - CURSOS E DISPONIBILIDADE DE VAGAS
- LICENCIATURA EM LETRAS INGLÊS
Período Matutino: (ENEM e Diploma Superior) 20 vagas
Período Noturno: (ENEM e Diploma Superior) 25 vagas
Período Matutino: (Prova mediante Agendamento) 16 vagas
Período Noturno: (Prova mediante Agendamento) 20 vagas
- BACHARELADO EM LETRAS - TRADUÇÃO
Período Matutino: (ENEM e Diploma Superior) 25 vagas
Período Noturno: (ENEM e Diploma Superior) 20 vagas
Período Matutino: (Prova mediante Agendamento) 18 vagas
Período Noturno: (Prova mediante Agendamento) 21 vagas
Os candidatos a essas vagas deverão se matricular, exclusivamente, na Secretaria da Faculdade Cultura
Inglesa.

PROVAS MEDIANTE AGENDAMENTO
Os candidatos concluintes do Ensino Médio serão selecionados mediante Processo Seletivo Agendado.
A prova constará de Redação totalizando 10 pontos.
A prova de redação terá duração de 2 (duas) horas.
O cálculo final da nota será a nota da redação.
Os candidatos que obtiverem nota inferior a 3,0 (três) na Redação não serão aprovados
Os candidatos ao Processo Seletivo Agendado deverão inscrever-se na Secretaria da faculdade
Cultura Inglesa, no período de 20/01/2209 a 14/02/2020, ou através do telefone 11 3666-0630.

V - MATRICULAS
As matrículas prosseguirão das 09h00min do dia 20 de janeiro de 2020, encerrando-se às 21h00min
do dia 14 de fevereiro de 2020.
O preenchimento das vagas obedecerá à ordem de chegada do candidato na Faculdade.
Será de exclusiva responsabilidade do candidato, apresentar à Instituição de Ensino os documentos
informados neste edital.
Por ocasião da matrícula, serão exigidos os seguintes documentos:
a. Diploma de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente - 2 cópias, autenticadas;
O candidato que tenha realizado estudos do Ensino Médio no exterior deverá apresentar prova de
equivalência dos estudos nos termos da legislação em vigor, traduzidos por tradutor juramentado,
em data anterior à da matrícula - 2 cópias, autenticadas;
b. Diploma de Conclusão do Curso Superior - 2 cópias, autenticadas;
c. Histórico Escolar do Curso Superior - 2 cópias, autenticadas;
d. Fotocópia da Cédula de Identidade - 1 cópia autenticada;
e. Cadastro de Pessoa Física (CPF) junto à Receita Federal;
f. Certidão de Nascimento ou Casamento - 1 cópia autenticada;
g. Duas fotografias recentes 3x4 cm;
h. Contrato de Prestação de Serviços Educacionais (fornecido pela Secretaria), devidamente lido e
assinado. No caso de candidato menor de 18 anos, o contrato deverá ser assinado pelo
representante legal.
i. O candidato que tenha cursado, com aproveitamento, disciplinas em curso de nível superior, poderá
requerer, dentro do prazo estabelecido e divulgado no Calendário Acadêmico, o aproveitamento de
estudos das disciplinas equivalentes, devendo apresentar histórico escolar (duas vias) e respectivos
programas desdobrados (conteúdo programático) para análise, desde que cursados nos últimos 5
(cinco) anos. - 2 cópias, autenticadas.
Cursos no Exterior
O candidato que tenha cursado, com aproveitamento, disciplinas em curso de nível superior no
exterior, poderá requerer, dentro do prazo estabelecido o aproveitamento de estudos das
disciplinas equivalentes, devendo apresentar histórico escolar (duas vias) e respectivos
conteúdos programáticos devidamente traduzidos por tradutor juramentado para análise, desde
que cursados nos últimos 5 (cinco) anos. - 2 cópias, autenticadas.
Em nenhuma hipótese será aceita matrícula condicional ou com falta de documentos.
O candidato que não efetivar a matrícula no prazo estabelecido perderá a sua matrícula
automaticamente.

Fica sob a responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação do Edital das vagas
remanescentes e a efetivação de sua matricula.
A apresentação de informações ou documentação falsas, que venham a ser identificadas
posteriormente ao ato da matrícula, ensejará a perda da vaga e as sanções penais eventualmente
cabíveis, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
VI – DISPOSIÇÕES FINAIS
A Faculdade Cultura Inglesa dá conhecimento ao candidato que o pagamento de seu curso será efetuado
em 06 (seis) parcelas mensais, sendo a primeira no ato da matrícula e as demais, a partir do mês
subsequente, com vencimento no dia 30 de cada mês.
O primeiro semestre compreende janeiro: (matrícula) 1ª parcela, fevereiro 2ª parcela, março 3ª parcela,
abril 4ª parcela, maio 5ª parcela, e junho 6ª parcela.
O segundo semestre compreende: julho (matrícula) 1ª parcela, agosto 2ª parcela, setembro 3ª parcela,
outubro 4ª. parcela, novembro 5ª parcela, e dezembro 6ª.parcela.
A Faculdade Cultura Inglesa se reserva o direito de não oferecer os cursos de Licenciatura em Letras –
com Habilitação em Língua Inglesa e o Bacharelado em Letras – Tradução se houver menos do que 20
alunos matriculados por turma e período e, neste caso, após o prazo previsto para matrícula, o candidato
poderá solicitar:
a) transferência para o mesmo curso em outro período, caso haja vaga ou
b) a devolução da quantia desembolsada referente a parcela da semestralidade paga no ato da
matrícula.
E no caso de redução de turmas para menos de 15 alunos no turno matutino ou noturno, a partir do 3º
período, os cursos da Faculdade Cultura Inglesa serão oferecidos apenas no turno contrário.

VII - PRAZO DE VALIDADE OFERECIMENTO DAS VAGAS REMANESCENTES DO PROCESSO
SELETIVO – 1º SEMESTRE 2020, PARA OS CURSOS DE LICENCIATURA EM LETRAS – INGLÊS E
BACHARELADO LETRAS – TRADUÇÃO
O presente edital terá validade para o primeiro semestre do ano 2020.
Gerência da Faculdade Cultura Inglesa, ao 20 dia do mês de janeiro de dois mil e vinte (20/01/2020).

Lizika Goldchleger

