ACE - ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE ENSINO
FGG - FACULDADE GUILHERME GUIMBALA

EDITAL Nº 05/2016
O Diretor Geral da Associação Catarinense de Ensino, no uso de suas atribuições
e na forma do regimento da Faculdade Guilherme Guimbala, torna público o resultado
do Processo Seletivo ACE 2017-I (Vestibular), como previsto no Edital de 01/09/2016.
l. Lista dos candidatos aprovados (em anexo)
2. Matrículas
As matrículas deverão ser realizadas na sede da ACE, na Rua São José, 490,
Centro, em Joinville, nos dias 01, 02, 05, 06 e 07/12/16 - das 8h às 21h.
2.1 Do Prazo
O não cumprimento do prazo para matrícula , implicará perda da vaga, sendo
convocados os excedentes, na ordem de classificação, até o preenchimento das vagas
existentes.
3. VALORES DAS MATRÍCULAS
DIREITO
R$ 1.198,00
FISIOTERAPIA MATUTINO
R$ 1.198,00
FISIOTERAPIA NOTURNO
R$ 1.198,00

PEDAGOGIA

R$ 595,00

PSICOLOGIA MATUTINO
R$ 1.198,00
PSICOLOGIA NOTURNO
R$ 1.198,00
TERAPIA OCUPACIONAL
R$ 712,00

4. Documentos exigidos para a Matrícula:
a. Certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente (original ou
fotocópia autenticada);
b. histórico escolar completo do Ensino Médio ou equivalente(original ou
fotocópia autenticada);
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c.
d.
e.
f.
g.

certidão de nascimento ou casamento, fotocópia;
carteira de identidade, fotocópia;
CPF, fotocópia;
título de eleitor, fotocópia;
certificado de reservista ou atestado de alistamento militar, para os
brasileiros maiores de 18 anos (do sexo masculino), fotocópia;
h. Comprovante de residência.
i. Umas (1) fotografia tamanho 3x4 ;
j. Menores de 18 anos deverão estar acompanhados do responsável.
4.1 Candidatos portadores de diploma de curso superior
O candidato portador de diploma de curso superior poderá apresentar cópia
autenticada do respectivo diploma, devidamente registrado pelo órgão competente, em
substituição aos documentos mencionados nos itens a e b.
Joinville, 30 de novembro de 2016
Guilherme Guimbala Netto
Diretor Geral da ACE

