
As inscrições para os candidatos habilitados pelo ENEM são gratuitas, estão abertas e devem ser realizadas no site da FACHA (www.
facha.edu.br) ou pelo telefone 2102-3222.

VAGAS 

As Faculdades Integradas Hélio Alonso reservaram vagas (conforme Edital publicado) nos seus cursos de graduação para candidatos 
habilitados pelo ENEM (serão aceitos candidatos, desde que habilitados, de todas as edições do ENEM a partir do ano de 2010).

INSCRIÇÃO  

Para se inscrever, o candidato do ENEM interessado em ingressar na FACHA deve preencher ficha de inscrição específica, disponível 
no site www.facha.edu.br.

- O cadastro do nº de inscrição do Enem informado pelo candidato na ficha de inscrição autoriza que a FACHA solicite ao MEC as 
notas do candidato e as divulgue.

- O candidato disputará uma vaga para o curso, turno e campus pelo qual optou quando realizou sua inscrição no processo seletivo.

- A nota média mínima para a classificação é 400 pontos.

RESULTADO

- A relação dos candidatos habilitados a se matricularem pelo processo seletivo do ENEM, inscritos até a véspe-
ra do resultado, será divulgada no site (www.facha.edu.br) da FACHA todas as terças e quintas-feiras, a partir 15h.  
As matrículas dos candidatos classificados serão efetuadas nos Campi da FACHA imediatamente após o resultado da classificação, 
em até 7 dias.

- Aqueles que não forem habilitados estarão automaticamente inscritos no vestibular, mantendo-se as regras do Manual do Candidato.

DOCUMENTOS EXIGIDOS NA MATRÍCULA 

No ato da matrícula, os classificados devem apresentar os documentos abaixo relacionados:
 
a) Diploma ou Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente (original e 2 cópias) e cópia da publicação em Diário Oficial 
para os candidatos formados a partir de 1985; 
b) Histórico Escolar (original e 2 cópias); 
c) Certificado de Alistamento ou Reservista Militar (original e 2 cópias); 
d) Certidão de Nascimento ou de Casamento (original e 2 cópias); 
e) Carteira de Identidade (original e 2 cópias); 
f) Título de Eleitor (original e 2 cópias); 
g) 01 retrato 3x4 (frontal) recente; 
h) CPF do aluno, quando maior de 18 anos, ou do responsável, quando menor (original e 2 cópias); 
i) Comprovante de residência recente (cópia); 
j) Cópia do boletim do Enem (2 cópias).

IMPORTANTE: Não poderá matricular-se o menor de 18 anos que não esteja munido de documento de emancipação ou acompanha-
do do responsável, salvo quando o contrato de prestação de serviços educacionais já estiver preenchido, assinado, e com cópia dos 
documentos pessoais do responsável financeiro em anexo. 
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PROCEDIMENTOS PARA MATRÍCULA 

ATENÇÃO: As matrículas devem ser agendadas pelos telefones 2102-3222 ou 2102-3155. Em casos de não agendamentos o 
candidato estará sujeito à fila.

No dia da matrícula, o candidato classificado deve:

- Assinar o contrato de prestação de serviços educacionais, quando for maior de 18 anos, ou ser assinado pelo responsável, quando 
for menor, juntamente com a fotocópia do CPF, identidade e comprovante de residência do responsável financeiro.

- Entregar os documentos exigidos para matrícula, relacionados acima. 

- No ato da matrícula, o candidato receberá o boleto correspondente à opção escolhida para quitação imediata (de acordo com o 
curso, turno e campus escolhidos). O pagamento poderá ser efetivado com cartão de débito e/ou cheque, na tesouraria dos Campi 
Botafogo e Méier ou na rede bancária, a fim de confirmar a matrícula na instituição. Não é possível realizar pagamentos em espécie 
na Tesouraria da FACHA. 

PAGAMENTO DA SEMESTRALIDADE

- As mensalidades subsequentes poderão ser pagas até o vencimento, em qualquer agência bancária. Após esta data, o pagamento 
só poderá ser feito no banco cobrador. Os carnês referentes a estas mensalidades deverão ser impressos na secretaria virtual (www.
facha.edu.br) ou retirados na Tesouraria dos Campi da FACHA.

ATENÇÃO: O vencimento será sempre no dia 05 de cada mês.

OUTRAS INFORMAÇÕES 

- O candidato que estiver cursando ou tenha cursado outro curso de graduação pode solicitar isenção de disciplina, mas deve requerer 
no Protocolo de seu Campus, mediante apresentação do histórico escolar (oficial e original) e o programa das disciplinas cursadas 
(original ou cópia autenticada) em até 7 dias úteis após a matrícula. O prazo para esta análise é de até 15 dias corridos, desde que a 
documentação apresentada esteja completa e regular.

- Os candidatos classificados através do Programa Universidade para Todos (ProUni) deverão atender aos prazos e normas específicas 
a esta forma de ingresso.

CANCELAMENTO DE MATRÍCULA

- O candidato classificado e regularmente matriculado que solicitar o cancelamento de matrícula será reembolsado em 80% do valor 
pago até a data da solicitação, desde que o requerimento seja protocolado junto à Secretaria até o primeiro dia de aula, juntamente 
com o original do carnê quitado. O Cancelamento de Matrícula desvincula totalmente o aluno da FACHA, não sendo possível o retorno 
sem novo Processo de Seleção, e só pode ser realizado no semestre de ingresso do aluno. 

- Nos casos em que o candidato classificado e regularmente matriculado comprovar através de documento oficial  sua classificação/
matrícula em uma instituição pública de ensino superior, o reembolso do valor pago até a solicitação será integral, desde que respei-
tadas as  condições acima.

Campus Botafogo - Rua Muniz Barreto 51
Campus Méier - Rua Lucídio Lago 345

Informações: 2102-3222 • www.facha.edu.br


