FACULDADE CIÊNCIAS DA VIDA
VESTIBULAR 2019 / 1
A FACULDADE CIÊNCIAS DA VIDA, situada à Av. Prefeito Alberto Moura, 12.632, bairro Industrial em
Sete Lagoas, MG, faz saber que estarão abertas, no período de 20 de Setembro de 2018 a 30 de Novembro
de 2018, de segunda a sexta-feira, das 09:00h às 19:00h, e aos sábados, das 08:00h às 12:00h, no endereço
acima, e pela internet, www.cienciasdavida.com.br as inscrições para o Concurso Vestibular 2019-1, a ser
realizado no dia 01 de Dezembro de 2018, das 13:30h às 17:30h, totalizando 700 vagas para o 1º semestre
de 2019, para os cursos a seguir relacionados. ADMINISTRAÇÃO, com 50 vagas no turno da noite,
CIÊNCIAS CONTÁBEIS com 50 vagas no turno da noite, ENFERMAGEM, com 50 vagas no turno da
manhã e 50 vagas no turno da noite, PSICOLOGIA, com 50 vagas no turno manhã, e 50 vagas no turno da
noite, NUTRIÇÃO, com 50 vagas no turno da manhã e 50 vagas no turno da noite, FARMÁCIA com 50
vagas no turno da manhã e 50 vagas no turno da noite, BIOTECNOLOGIA com 50 vagas no turno da
manhã e 50 vagas no turno da noite, ENGENHARIA MECÂNICA com 50 vagas no turno da noite e
ENGENHARIA QUÍMICA com 50 vagas no turno da noite. Os cursos serão ministrados na unidade da
FACULDADE CIÊNCIAS DA VIDA ou em instituições conveniadas, no município de Sete Lagoas,
podendo ocorrer alterações de locais durante os

cursos, observadas as normas da legislação em vigor.

INSCRIÇÃO: R$ 40,00 até dia 21/11/2018, e a partir de 22/11/2018 e até 27/11/2018, R$60,00 e R$80,00
até dia 29/11/2018. Importante: O candidato que não efetuar o pagamento da inscrição até o dia 30 de
Novembro de 2018 não terá sua inscrição confirmada. PROVAS: Os candidatos ao Concurso Vestibular
farão provas no dia 01 de Dezembro de 2018, em local indicado no Comprovante de Inscrição. Terão quatro
horas para elaborar uma redação e responder a 60 (sessenta) questões objetivas com base nos conteúdos
ministrados no ensino médio e nos livros indicados neste edital. Em atendimento ao que determina a Portaria
Ministerial nº 391, parágrafo 2º, de 07/02/2002, a Comissão Permanente do Vestibular decidiu que será
eliminado o candidato que obtiver nota inferior a 3,0 (três) na prova de Redação. RESULTADO: O resultado
do Concurso será divulgado através de listagens a serem afixadas nos quadros de aviso da Faculdade no dia
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www.cienciasdavida.com.br. MATRÍCULA: Para efetivar a matrícula, o candidato aprovado deverá
comparecer à Secretaria Geral da Faculdade nos dias 05 de Dezembro de 2018 a 07 de Janeiro de 2019 das
09:00h às 21:00h, e entregar o Certificado ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio e demais
documentos (que constam do item 4 do Manual do Candidato). RECLASSIFICAÇÕES: Haverá duas: a 1ª
será divulgada no dia 20 de Dezembro de 2018; a 2ª, no dia 27 de Dezembro de 2018, ambas às 14:00h,
com matrícula imediata até as 19:00h. REMANEJAMENTO: O remanejamento dos candidatos aprovados e
ainda não matriculados será feito no dia 10 de Janeiro de 2018, às 12h, com matrícula imediata, respeitandose a ordem de pontuação. Início das aulas: 04 de Fevereiro de 2019. As vagas remanescentes desse
Concurso poderão ser disponibilizadas por meio de novo Vestibular ou Processo Seletivo. Poderão também
ser preenchidas por candidatos interessados em obtenção de novo título e candidatos interessados em

transferências de outras instituições de ensino. SEMESTRALIDADES Para o 1º semestre de 2019, o valor
total da semestralidade para os cursos serão os seguintes: ADMINISTRAÇÃO R$4.002,00 (Quatro mil e
dois reais), divididos em seis parcelas de R$667,00 (seiscentos e sessenta e sete reais); BIOTECNOLOGIA
R$ 2.994,00 (dois mil, novecentos e noventa e quatro reais) divididos e seis parcelas de R$ 499,00
(quatrocentos e noventa e nove reais); CIÊNCIAS CONTÁBEIS R$4.002,00 (Quatro mil e dois reais),
divididos em seis parcelas de R$667,00 (seiscentos e sessenta e sete reais); ENFERMAGEM, R$ 4.199,88
(quatro mil, cento e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos), divididos em seis parcelas de R$ 699,98
(seiscentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos); ENGENHARIA MECÂNICA R$4.386,00
(quatro mil, trezentos e oitenta e seis reais) divididos em seis parcelas de R$ 731,00 (setecentos e trinta
e um reais), FARMÁCIA R$ 5.152,50 (cinco mil, cento e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos),
divididos em seis parcelas de R$ 858,75 (oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos);
NUTRIÇÃO, R$ 3.126,00 (três mil, cento e vinte e seis reais), divididos em seis parcelas de R$ 521,00
(quinhentos e vinte e um reais); PSICOLOGIA, R$ 4.494,84 (quatro mil, quatrocentos e noventa reais e
oitenta e quatro centavos), divididos em seis parcelas de R$ 749,14 (setecentos e quarenta e nove reais e
quatorze centavos). A primeira parcela deverá ser quitada no dia da matrícula, e as demais, a cada 5º dia útil
dos meses de Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho de 2019. As parcelas (mensalidades) poderão sofrer
reajustes em decorrência de mudanças nas políticas econômica, financeira e salarial. A Instituição se reserva o
direito de não iniciar curso cujo número de candidatos inscritos, aprovados e matriculados seja inferior a 30
(trinta). A Instituição não se obriga a dispensar a frequência dos alunos que, por convicção religiosa, não
queiram frequentar as aulas nos dias e horários previstos no calendário acadêmico. A inscrição do candidato
implica a aceitação das condições do concurso e das decisões que possam ser tomadas pela Comissão do
Vestibular. Em decorrência da necessidade de se completarem os dias letivos exigidos no semestre, poderá
haver aulas aos sábados, no período diurno, para alunos matriculados em cursos dos turnos manhã, e/ou noite.
Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos legais, editais complementares ou avisos oficiais que
vierem a ser publicados pela Instituição, instruções/normas contidas na contracapa do caderno de provas,
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www.cienciasdavida.com.br. Os estágios e aulas de atividades práticas dos cursos poderão ocorrer em
horários distintos dos horários em que o aluno estiver matriculado. De acordo com a legislação em vigor, a
descrição dos recursos materiais à disposição dos alunos, tais como laboratórios, computadores, acesso às
redes de informação e acervo de bibliotecas, e a relação do corpo docente com as respectivas titulações estão
disponíveis na Secretaria e no endereço eletrônico desta Instituição http://www.cienciasdavida.com.br (de
acordo com a Portaria Ministerial nº 2.684, de 24/08/2005), bem como a íntegra deste Edital. Faz parte deste
edital,
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www.cienciasdavida.com.br. Este Concurso tem validade exclusivamente para o 1º semestre de 2019. Os
casos omissos e as situações não previstas no Edital serão resolvidos pela Comissão do Vestibular.
Sete Lagoas, 18 de Setembro de 2019.
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