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EDITAL nº 05 da Faculdade Alfredo Nasser, no dia 23 do mês de janeiro de 2013.  

 

PROCESSO DE ADMISSÃO AOS CURSOS PARA PORTADORES DE DIPLOMA  

 

O Diretor Geral da Faculdade Alfredo Nasser, no uso de suas atribuições legais, em 

conformidade com o que dispõe o Art. 44, Inciso II, a Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, o Parágrafo 3º. do Art. 32 da Portaria MEC nº. 40, de 12/12/2007 e os Capítulos II e III 

do Regimento Geral da Faculdade, TORNA PÚBLICO que a partir de 23 do mês de 

janeiro de 2013, estão abertas as inscrições ao processo de admissão aos cursos para 

portadores de diploma, visando ao preenchimento das vagas remanescentes, com 

funcionamento na Av. Bela Vista, n. 26, Jardim das Esmeraldas, Aparecida de Goiânia, GO, 

Tel.: (62) 3094-9494, obedecendo às condições constantes deste Edital. 

   

A – MENSALIDADES E CURSOS  

As MENSALIDADES são proporcionais ao número de créditos das disciplinas cursadas 

e podem ser pagas com descontos de pontualidade.  

 

B – HORÁRIO E LOCAL DE INSCRIÇÃO  

A inscrição realiza-se a partir do dia 23 de janeiro de 2013, diariamente, das 8h às 20h, na Av. 

Bela Vista, n. 26, Jardim das Esmeraldas, Aparecida de Goiânia, GO, Tel.: (62) 3094-9494, 

na Coordenação de Atendimento ao Aluno, na Faculdade Alfredo Nasser.   

  

C – CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO 

1. A inscrição é plenamente gratuita. 

2. Imediatamente após a inscrição o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:   

a) diploma de graduação; 

b) cópia do histórico escolar do curso concluído e planos de ensino das disciplinas a serem 

aproveitadas para análise curricular.  

3. Será permitida mudança na opção feita relativa ao curso, após a formalização da inscrição e 

realização da análise curricular, desde que haja a vaga requerida.  

 

CURSOS - Situação legal  

 

Turno (s) de  

segunda a 

sexta feira 

Matrícula a 

partir de 23 

de janeiro 

de 2013   

(R$) 

Administração, bacharelado, Portaria MEC nº. 419, de 11/10/2011 Matutino e Noturno 356,40 

Biomedicina, bacharelado, Portaria MEC nº. 298, de 27/12/2012 Matutino e Noturno 648,00 

C. Contábeis, bacharelado, Portaria MEC nº. 490, de 20/12/2011 Matutino e Noturno 580,00 

Direito, bacharelado, Portaria MEC nº. 20, de 12/03/2012 Matutino e Noturno 580,00 

Enfermagem, bacharelado, Portaria MEC nº. 275, de 14/12/2012 Matutino e Noturno 648,00 

Farmácia, bacharelado, Portaria MEC nº. 215, de 31/10/2012 Matutino e Noturno 648,00 

Fisioterapia, bacharelado, Portaria MEC 174, de 10/2/2009 Noturno 648,00 

História, licenciatura, Portaria MEC nº. 301, de 27/12/2012 Noturno 219,99 

Letras - port. e ingl., licenciatura, Portaria MEC nº. 286, de 21/12/2012 Noturno 219,99 

Matemática, licenciatura, Portaria MEC nº. 286, de 21/12/2012 Noturno 219,99 

Negócios Imobiliários, tecnólogo, Portaria MEC 272, de 23/6/2008 Noturno 270,00 

Pedagogia, licenciatura, Portaria MEC nº. 286, de 21/12/2012 Noturno 280,00 

Sistemas para Internet, tecnólogo, Portaria MEC nº. 21, de 12/03/2012 Noturno 356,40 
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D – ANÁLISE CURRICULAR 

1.  A análise curricular é plenamente gratuita, realizada pelo Coordenador do curso, dentro de 

cinco dias úteis, contados a partir do protocolo da documentação exigida no item C.    

2. Os nomes das disciplinas a serem cursadas serão comunicados pessoalmente ao candidato, 

junto à coordenação do curso.       

   

E – DA REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA 

1. A matrícula em curso de graduação do candidato fica condicionada à subscrição de contrato 

de prestação de serviços educacionais que contemple direitos e deveres, especialmente no que 

se refere às normas e instruções que definem os valores da semestralidade escolar e, bem 

assim, nos seus descontos de pontualidade, reajustes ou nas suas variações. 

2. A matrícula será realizada somente depois de quitada a primeira (1ª) parcela contratual.   

3. Em qualquer caso, a matrícula do candidato será formalizada perante a Secretaria Geral da 

Faculdade.  

4. No ato da matrícula será exigido que o candidato instrua seu pedido com os seguintes 

e indispensáveis documentos:  

a) Uma (1) cópia (autenticadas em cartório) do Certificado de conclusão do Ensino Médio ou 

equivalente, para fins coleta de dados; 

b) Duas (2) cópias (autenticadas em cartório) do Diploma de conclusão do curso de 

graduação;    

c) Duas (2) cópias (autenticadas em cartório) do Histórico Escolar do curso de graduação;    

d) Uma (1) fotografia tamanho 3 x 4 cm, recente; 

e) Recibo de pagamento da primeira (1ª) parcela da semestralidade escolar (matrícula).  

f) Uma (1) cópia de cada documento seguinte (sem autenticação em cartório): 

- cédula de identidade (nunca substituída por carteira de motorista); 

- CPF;     

- comprovante de endereço atualizado; 

- certidão de nascimento ou casamento; 

- prova de quitação para com as obrigações do serviço militar, na forma da Lei; 

- título de eleitor e da prova de quitação para com as obrigações eleitorais, na forma da Lei;  

5. Não terá direito à matrícula, sendo considerado desistente, com a consequente perda do 

direito à vaga, o candidato classificado, que:    

a) não apresentar todos os documentos exigidos neste Edital para realização deste ato; 

b) recusar-se a assinar, por si ou por seu responsável financeiro, o Contrato de prestação de 

serviços educacionais e/ou o Requerimento de matrícula, fornecidos pela Instituição; 

c) apresentar débitos financeiros para com a Instituição. 

6. A Faculdade Alfredo Nasser reserva-se no direito de não abrir turmas e iniciar as aulas em 

cursos ou turnos nos quais o número de alunos matriculados seja menor que 30 (trinta).  

7. Ao realizar a matrícula, o aluno declara-se ciente de que, caso o número de alunos 

matriculados não atingir o número mínimo de 30 (trinta), poderá optar por outro curso e/ou 

turno, ou solicitar a devolução do valor pago pela primeira parcela da semestralidade.  

8.  Os descontos de pontualidade sobre as mensalidades estarão escalonados nos respectivos 

boletos bancários de pagamentos, podendo ser efetuados até um dos dias: 5, 10, 15 ou 20 do 

mês a vencer, de modo que no dia 30 o valor será o mesmo expresso no contrato e após o dia 

30 haverá cobrança de multa e juros.  

 

F – HORÁRIOS DE AULAS E TEMPO DE INTEGRALIZAÇÃO 

1. A disciplina será ministrada em horas teóricas e Atividades práticas programadas (APPs), 

integralizada mediante uma avaliação (P1) na metade do semestre letivo e uma avaliação (P2) 
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no final do semestre letivo, com média final mínima de aproveitamento prescrita no 

Regimento Interno da Faculdade.         

2. Os horários de aulas são estabelecidos com a concordância do aluno.   

3. As matrizes curriculares dos cursos estão disponíveis no site www.unifan.edu.br, no ícone 

‘Graduação’ e outras informações pertinentes nos demais ícones. 

4. O tempo mínimo de integralização do curso está previsto para 2 (dois) anos, mediante 

aproveitamento das disciplinas cursadas.           

      

G – DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. Mesmo aqueles que forem concorrer a qualquer tipo de bolsa ou de financiamento de 

estudos, deverão efetuar o pagamento das parcelas contratuais, seja a primeira (1ª) ou sejam 

as subsequentes, ressarcindo-se aos mesmos os valores pagos, tão logo haja o recebimento de 

tais pagamentos pela Faculdade.  

2. Ao se inscrever ao Processo de admissão aos cursos oferecidos, o candidato declara 

conhecer, submeter-se e atender a todas as disposições contidas neste Edital e demais normas 

da Faculdade Alfredo Nasser, disponíveis no ‘site’: www.unifan.com.br. 

3. Casos omissos ou de interpretação duvidosa quanto a este Edital, serão resolvidos pela 

Diretoria da Faculdade. 

 

PROF. ALCIDES RIBEIRO FILHO 

Diretor Geral  

http://www.unifan.edu.br/

