CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO – CESED
FACISA/FCM/ESAC
EDITAL Nº. 90/2016
SOLICITAÇÃO DE VAGAS REMANESCENTES
VESTIBULAR UNIFICADO FACISA/FCM/ESAC 2017.1
O CESED torna público que a Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas – FACISA, Faculdade de Ciências
Médicas – FCM e Escola Superior de Aviação Civil - ESAC estarão recebendo solicitação de vagas
REMANECENTES do Vestibular Unificado FACISA, FCM e ESAC, referente ao 1º semestre de 2017, destinadas
a estudantes que participaram do ENEM 2015 ou edições anteriores e que obtiveram média igual ou superior
a 400 pontos e demais interessados que possuam o Ensino Médio concluído.
Serão oferecidas vagas para os cursos:
I – FACISA: Administração (20 vagas - Noite), Arquitetura e Urbanismo (10 vagas - Manhã e 10 vagas Noite), Direito (10 vagas - Manhã e 10 vagas - Noite), Engenharia Civil (10 vagas – Manhã e 10 Vagas Noite), Jogos Digitais (20 vagas - Noite), e Sistemas de Informação (20 vagas - Manhã);
II – FCM: Enfermagem (10 vagas - Manhã e 10 vagas - Noite), Fisioterapia (10 vagas - Manhã e 10 vagas Noite), Nutrição (15 vagas - Manhã), Biomedicina (15 vagas - Noite), Farmácia (15 vagas - Noite) e Educação
Física Bacharelado (15 vagas - Noite);
III – ESAC: Ciências Aeronáuticas (15 vagas - Noite).
INSCRIÇÕES
I – Da documentação
Os interessados deverão efetuar sua inscrição no sítio do CESED (www.vestibularfacisa.com.br),
seguindo as instruções nele contidas.
Para inscrição pela nota do Enem, não é necessária a apresentação de documentos no ato da inscrição.
Contudo, para efeito de matrícula, em caso de aprovação, toda a documentação referente à conclusão do
Ensino Médio e a comprovação da nota do Enem deverá ser apresentada. Caso não tenha participado do
ENEM, o candidato deverá optar por realizar uma redação a ser avaliada pela CEPROS. Não será cobrado
taxa de inscrição. A classificação obedecerá à ordem decrescente da média final obtida pelo estudante no
ENEM (quando houver) ou a nota das redações, respeitando-se o número de vagas oferecidas.
II – Período de Inscrição: 26/12/2016 a 13/01/2017
III – Redação: 16/01/2017 às 8 horas.
IV – Resultado: 18/01/2017

Campina Grande, 21 de dezembro de 2016.

Gisele Bianca Nery Gadelha
Diretora-Presidente do CESED

