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A Fundação Santo André é uma instituição pública municipal de direito 
privado e sem fins lucrativos. Desde sua criação, na década de 1960, 
demarcou uma forte presença na cidade de Santo André e região do ABC 
paulista, constituindo-se num patrimônio cultural e histórico regional. Tem 
como referência o ensino e a formação cidadã de inúmeros profissionais nas 
mais diversas áreas de atuação do campo do trabalho e da pesquisa. 
Enquanto instituição de ensino, o Centro Universitário Fundação Santo André 
vem firmando o compromisso na formação, aperfeiçoamento e 
desenvolvimento profissional de diferentes gerações ao longo dos anos, 
contando com um corpo docente qualificado, composto por mais de 70% de 
mestres e doutores. Desenvolve programa próprio de Incentivo à Iniciação 
Científica - PIIC e a Extensão - PIEX, incentiva o desenvolvimento de projetos 
acadêmicos inovadores e que promovam a aprendizagem ativa dos alunos 
voltados à uma sólida formação acadêmica e profissional. Conta, ainda, com 
um espaço físico privilegiado, rodeado por significativa área verde, que 
proporciona à nossa comunidade um ambiente agradável, propício ao estudo, 
em contato permanente com a natureza. Convidamos você à fazer parte da 
FSA e desenvolver seu talento em nossos cursos e projetos. 
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EDITAL DO PROCESSO SELETIVO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ

VESTIBULAR 2021 - 1º semestre

A Fundação Santo André torna pública a abertura das inscrições do Processo Seletivo – Vestibular 2021 - 
1º semestre para ingresso nos cursos de graduação do Centro Universitário Fundação Santo André, para

 o ano de 2021, de acordo com seus regimentos e atos internos e as disposições deste edital e seus anexos.

I. Disposições Gerais

1. O Processo Seletivo Vestibular Unificado do 
Centro Universitário Fundação Santo André – Vestibu-
lar 2021 - 1º semestre tem por objetivo selecionar 
candidatos para cursos de Ensino Superior, no Centro 
Universitário Fundação Santo André, por meio de 
prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório.

1.1. O Vestibular 2021 - 1º semestre destina-se a 
candidatos que concluíram o Ensino Médio ou equiva-
lente e aos diplomados em nível superior.

1.2. Os cursos ofertados neste processo seletivo 
vestiular são devidamente reconhecidos e autoriza-
dos, podendo tais informações, assim como as 
respectivas matrizes curriculares, serem consultadas 
no sítio eletrônico da Fundação Santo André 

(www.fsa.br) ou diretamente no site específico dos 
cursos de graduação (https://www.fsa.br/graduacao/), 
sem prejuízo de sua disponibilização em anexo espe-
cífico deste edital.

2. O prazo de inscrições será de 14/09/2020  a 
29/01/2021.

2.1 A eventual prorrogação do prazo de inscrições 
será informada no site do Processo Seletivo Vestibu-
lar.

3. O candidato poderá apresentar a(s) nota(s) 
obtida(s) no ENEM (Exame Nacional do Ensino 
Médio), para cálculo da nota de classificação do 
Processo Seletivo Vestibular 2021 - 1º semestre, de 
acordo com as disposições previstas no item 24 e 
seus subitens deste edital. 

3.1. Nessa situação, o candidato será dispensado 
da realização da prova e terá sua classificação de 
acordo com a nota do ENEM.

4. Para o candidato que não apresentar a nota 

obtida no ENEM, a realização da prova é obrigatória.

5. A prova será facultativa aos portadores de 
diploma em nível superior, ficando a matrícula condi-
cionada à existência de vagas, conforme disposto no 
item 29 deste edital.

II. Inscrição

6. As Inscrições para o Vestibular 2021 - 1º 
semestre - modalidade Agendado, Nota do ENEM, 
Prova Tradicional on-line e Processo Seletivo Digital 
estarão abertas no período de 14 de setembro de 
2020, a partir das 10h, a 29 de janeiro de 2021, até às 
11h, e deverão ser feitas exclusivamente via Internet.

6.1. Para realizar a inscrição para o Vestibular 
2021 - 1º semestre, o candidato deverá:

a) acessar o site www.fsa.br/vestibular , ou de 
parceiro devidamente autorizado pela Fundação 
Santo André, e cadastrar-se utilizando seu número de 
CPF (Cadastro de Pessoa Física);

b) preencher o Formulário de Inscrição;

c) efetuar sua inscrição escolhendo o dia e horá-
rio da prova, dentre as datas e horários disponíveis na 
página de inscrição;

6.2. O candidato que utilizar a nota obtida no 
ENEM deverá escolher no formulário a forma de 
inscrição ENEM, preencher número de inscrição e o 
ano de referência do ENEM e enviar comprovante no 
site de preenchimento da ficha de inscrição sendo de 
inteira responsabilidade do candidato o fornecimento 
e o cadastramento da informação correta.

6.3. Não será aceita inclusão ou alteração do 
número de inscrição e da(s) nota(s) do ENEM após o 
término das inscrições.

7. O candidato com deficiência que necessite de 
atendimento especial deverá indicar essa opção no 

formulário no ato da inscrição.

7.1. Após confirmação da inscrição, o candidato 
será contatado pela Fundação Santo André afim de 
que sejam providenciadas as adaptações necessárias 
e a aplicação da prova.

8. São de exclusiva responsabilidade do candi-
dato as informações registradas na ficha de inscrição, 
sob as penas da lei.

9. A adequação, veracidade, autenticidade e 
atualização das informações e documentos apresen-
tados pelo candidato são de sua responsabilidade 
exclusiva, sendo que eventual irregularidade docu-
mental ou de informação poderá ensejar na exclusão 
do processo vestibular, no indeferimento da matrícula, 
em seu cancelamento quando já efetivada, em sua 
ausência de renovação ou o impedimento na emissão 
do diploma.

10. A inscrição do candidato no Vestibular 2021 - 
1º semestre implica no completo conhecimento e a 
tácita e irrestrita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, assim como das disposi-
ções pertinentes legais e nos atos normativos inter-
nos, disponíveis no sítio eletrônico da Instituição, não 
podendo alegar posterior desconhecimento quanto a 
todas elas.

11. Os candidatos poderão optar pela utilização 
de nome social, de acordo com sua identidade de 
gênero.

11.1. O candidato que desejar utiliza-se de nome 
social deverá assinalar essa opção exclusivamente 
no ato de inscrição, indicando o gênero que se identifi-
ca e o prenome utilizado.

11.2. Nas divulgações das listas e demais informa-
ções relativas ao Processo Seletivo Vestibular, o 
candidato que optar pela utilização de nome social 
será designado por ele, acompanhado de seu nome 
civil e número de documento, da seguinte forma: 
“<nome social> - <nome civil>” - <documento>.

III. Processo Seletivo Agendado

12. As provas serão realizadas no campus do 
Centro Universitário Fundação Santo André, localiza-
do na Avenida Príncipe de Gales, número 821 – bairro 
Vila Príncipe de Gales, Santo André/SP – CEP 09060-

-650.

12.1. O candidato deve comparecer e se apresentar 
ao local de realização da prova de vestibular com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário 
previsto para seu início, munido de:

a) caneta esferográfica de tinta preta ou azul, 
lápis e borracha.

b) documento de identidade original com foto, 
tais como Cédula de Identidade (RG) e Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH), ou outros legalmente 
aceitos;

c) comprovante de inscrição no Processo Seleti-
vo.

12.2. As provas serão realizadas entre o período de  
a 17/09/2020 a 30/01/2021. As datas e horários de 
realização serão disponibilizados pelo site do Proces-
so Seletivo Vestibular, na página de inscrição.

12.2.1. Eventuais prorrogações no período de realiza-
ção das provas serão informadas no site do Processo 
Seletivo Vestibular.

12.2.2.  A prova terá como base as informações, 
conceitos e conhecimentos trabalhados no Ensino 
Médio, avaliados por meio de uma Prova de Redação 
(dissertação), a partir de um tema preestabelecido, 
com nota variando 0,0 (zero) a 1.000 (mil) pontos.

12.3. Espera-se que o candidato produza uma 
dissertação em prosa na norma-padrão da língua 
portuguesa, devendo demonstrar domínio dos meca-
nismos de coesão e coerência textual, considerando a 
importância de apresentar um texto bem articulado.

12.3.1. Será atribuída nota zero à redação que:

a) fugir ao tema e/ou gênero propostos;

b) apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, 
marca ou informação não pertinente ao solicitado na 
proposta da redação que não possa permitir a identifi-
cação do candidato;

c) estiver em branco;

d) apresentar textos sob forma não articulada 
verbalmente (apenas com desenhos, números e/ou 
palavras soltas e/ou em versos);

e) for escrita em outra língua que não a portu-

guesa;

f) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível;

g) apresentar o texto definitivo fora do espaço 
reservado para tal;

h) apresentar menos de 20 (vinte) linhas (sem 
contar o título);

i) for composta integralmente por cópia de 
trechos da coletânea ou de quaisquer outras partes 
da proposta.

12.4. O candidato que obtiver nota 0 (zero) na prova 
será automaticamente eliminado, considerando-se 
reprovado. 

12.5. A prova terá 1 (uma) hora de duração, somen-
te sendo permitido ao candidato retirar-se definitava-
mente sa sala após transcorrido o tempo mínimo de 
30 (trinta) minutos após seu início.

12.6. Não será permitido:

a) qualquer tipo de consulta (ex., códigos, leis, 
livros, cadernos, anotações, resumos, etc.);

b) o uso de aparelhos eletrônicos (tais como 
celular e smartphone, tablet, iPad, leitores digitais, 
calculadora, etc.), bem como de relógios e outros, 
sendo que, caso esteja portando algum destes itens, 
deverá providenciar que estejam devidamente guar-
dados, fora de seu alcance, e, quanto aos eletrônicos, 
devidamente desligados. 

12.6.1. A não observância destas regras e a eventual 
consulta ou utilização de materiais e/ou aparelhos 
eletrônicos durante o período de realização da prova 
ensejará sua anulação e a atribuição de nota 0 (zero) 
ao candidato.

12.7. A prova é individual, não sendo permitida 
qualquer espécie de consulta, tampouco interação ou 
comunicação entre os cadidatos.

12.8. É de exclusiva responsabilidade do candidato 
o preenchimento da folha de respostas, sendo vedada 
qualquer modificação posterior.

12.9. Em caso de desclassificação, o candidato 
poderá reagendar o processo seletivo para uma nova 
data, ocasião em que serão aplicadas as mesmas 
normas deste edital, inclusive quanto a realização de 

nova prova.

 12.9.1. O reagendamento e a realização de nova 
prova serão permitidos no máximo até 3 (três) novas 
oportunidades, cuja reprovação na última tornará o 
candidato inapto a ingressar no curso de graduação 
pelo presente Processo Seletivo Vestibular, podendo, 
contudo, inscrever-se no próximo processo vestibular. 

12.10. Não serão admitidas solicitações de vista, 
recurso, revisão ou recontagem da prova e da nota.

IV. Processo Seletivo Digital

13 A prova poderá ser realizada de forma 
ONLINE, imediata e automaticamente pelos candida-
tos após a conclusão de sua inscrição, ou a qualquer 
momento. 

14 A prova online será realizada por meio do site 
do Processo Seletivo Vestibular :

(www.fsa.br/vestibular) ou de parceiro devidamente 
autorizado pela Fundação Santo André.

15 Para realizar a prova, o candidato deverá ter  
acesso à rede de internet, podendo respondé-la do 
local de sua preferência.

16 Aplicam-se à prova online as mesmas disposi-
ções previstas no Capítulo III – Processo Seletivo 
Agendado deste edital.

V. Processo Seletivo Tradicional on-line 

17 A prova poderá ser realizada de forma 
ONLINE, imediata e automaticamente pelos candida-
tos após a conclusão de sua inscrição, ou a qualquer 
momento

18 O Exame do Vestibular Tradicional on-line 
será realizado por meio da plataforma on-line de 
parceiro devidamente autorizado, a prova terá dura-
ção de 01hora e 30 minutos. As informações sobre a 
realização da prova constarão no comprovante de 
Inscrição.

19 A prova Tradicional online será realizada por 
meio do site do Processo Seletivo Vestibular:

(www.fsa.br/vestibular) ou de parceiro devidamente 
autorizado pela Fundação Santo André.

20  O exame é elaborado tendo por base compe-
tências e habilidades desenvolvidas durante a vida 

escolar do candidato, avaliadas por intermédio de: 
Prova na forma de teste de múltipla escolha, com 
quatro alternativas), com um total de 20 questões 
distribuídas da seguinte maneira: Linguagens e Códi-
gos e Suas Tecnologias - 6 questões, sendo 2 de 
Língua Inglesa; Matemática e Suas Tecnologias - 4 
questões; Ciências da Natureza e Suas Tecnologias - 
5 questões e Ciências Humanas e Suas Tecnologias – 
5 questões, com nota variando 0,0 (zero) a 1.000 (mil) 
pontos

21 Para realizar a prova, o candidato deverá ter 
acesso à rede de internet, podendo respondé-la do 
local de sua preferência.

22 Não serão admitidas solicitações de revisão, 
vistas ou recontagem de nota do exame.

23 Estará desclassificado o candidato que obtiver 
nota zero.

VI. Classificação e convocação para a matrícula

24  A classificação do candidato será feita em 
ordem decrescente, de acordo com os pontos (notas) 
obtidos na prova agendada, prova tradicional on-line 
ou prova digital, de acordo com o valor máximo de 
1.000 (mil) pontos, considerando a disponibilidade de 
vagas.

25 O Cálculo da nota para a Classificação do 
Processo Seletivo Vestibular 2021 - 1º semestre com 
a utilização da (s) nota (s) do ENEM (Exame Nacional 
do Ensino Médio) se dará da seguinte forma:

25.1.1 Para uso da nota do ENEM até 2008:

Nota para classificação do Vestibular 2021 1º semes-
tre= (Nota da Prova Objetiva do ENEM até 2008)*10

25.1.2 Para a utilização da(s) nota(s) do ENEM de 
2009 em diante:

Nota1 = Nota na Prova I do ENEM (Ciências da Natu-
reza e Suas Tecnologias) / 50,00

Nota2 = Nota na Prova II do ENEM (Ciências Huma-
nas e Suas Tecnologias) / 50,00

Nota3 = Nota na Prova III do ENEM (Linguagens, 
Códigos e Suas Tecnologias) / 41,67

Nota4 = Nota na Prova IV do ENEM (Matemática e 
Suas Tecnologias) / 62,50

Nota5 = Nota na Prova V do ENEM (Redação) / 50

Nota para classificação do Vestibular 2021 1º semes-
tre = (Nota1 + Nota2 + Nota3 + Nota4 + Nota5 )*10

25.2 No caso de empate entre candidatos, serão 
utilizados os seguintes critérios:

a) candidato com deficiência;

b) candidato com maior idade.

26 A classificação obtida no Processo Seletivo 
será válida somente para matrícula no 1º semestre do 
ano letivo de 2021.

26.1 A lista dos classificados, com a divulgação 
nominal dos candidatos, estará disponível em, no 
máximo, 24 (vinte e quatro) horas da realização da 
prova, e será publicada no site do Processo Seletivo 
Vestibular (www.fsa.br/vestibular). 

26.2 No ato de publicação da lista dos classificados 
serão informados os dias e horários para realização 
das matrículas.

VII. Matrícula

27 Os candidatos convocados deverão realizar 
sua matrícula de 2ª (segunda-feira) a 6ª (sexta-feira), 

em dias úteis, no horário das 09h às 17h30, na Secre-
taria Geral de Atendimento (SGA), localizada no 
interior do campus do Centro Universitário Fundação 
Santo André (Av. Príncipe de Gales, nº 821 – bairro 
Vila Príncipe de Gales – Santo André/SP – CEP 
09060-650).

27.1 O candidato menor de 18 anos deverá estar 
obrigatoriamente acompanhado, no ato da matrícula, 
de seu representante legal.

28 O candidato que não efetuar a matrícula no 
prazo determinado será considerado desistente, 
perdendo o direito à vaga.

29 Findo o processo seletivo, esgotadas todas as 
fases previstas neste edital para matrícula e restando 
vagas, poderão ser matriculados os portadores de 

diploma de graduação, conforme legislação vigente, 
bem como os demais candidatos aprovados no Vesti-
bular 2021 - 1º semestre

30 Por ocasião da matrícula, o candidato deverá 
apresentar cópias autenticadas, ou cópias simples 
acompanhadas dos originais, de todos os documen-
tos descritos a seguir:

 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA 
MATRÍCULA

A. Certidão de Nascimento ou Casamento - 2 cópias

B. Carteira de Identidade (RG)  - 2 cópias

C. CPF 2 cópias

D. Certificado de Conclusão do Ensino Médio (ou item 
F) - 2 cópias

E. Histórico Escolar do Ensino Médio - 2 cópias

F. Diploma do Curso Superior ou diploma referente ao 
Ensino Médio, registrado no CEE ou MEC (substituem 
os itens “d” e “e”) - 2 cópias

G. Comprovante de residência (conta pública - água, 
luz, gás, telefone) emitida no mês da matrícula ou no 
mês anterior - 2 cópias

H. Comprovante de regularidade com o serviço militar 
(quando couber) - 1 cópia

I. Comprovante de regularidade eleitoral - 1 cópia

J. Carteira de Identidade do Representante Legal 
(quando couber – subitem 30.1). - 1 cópia

K. CPF do Representante Legal (quando couber – 
subitem 30.1). - 1 cópia

 

30.1 Conforme elencado nas letras J e K acima, no 
caso de candidato menor de 18 anos, além de seus 
documentos, o Representante Legal deverá entregar 
uma cópia de seu RG e CPF, apresentando os origi-
nais para conferência.

31 É obrigatória a apresentação do comprovante 
de pagamento da primeira mensalidade de 2021-1º 

semstre para que seja efetuada a matrícula.

32 A matrícula somente será considerada efeti-
vada se, até o último dia útil que antecede o início das 
aulas, o candidato tiver apresentado os documentos 
relacionados no item 30 deste edital.

33 Se o número de candidatos classificados for 
inferior ao número mínimo de alunos necessário à 
formação da turma, conforme definição da Instituição, 
a Fundação Santo André se reserva o direito de efeti-
var ou não as respectivas matrículas, a partir de 
decisão que deverá ser tomada pelo Conselho 
Universitário do Centro Universitário Fundação Santo 
André e pelo Conselho Diretor da Fundação Santo 
André.

33.1 No caso de não abertura de turma, será facul-
tado ao candidato optar pela realização de outro curso 
cuja turma seja formada, desde que academicamente 
viável, ocasião em que serão aplicados os valores 
vigentes para o novo curso escolhido.

33.2 Caso o candidato não tenha interesse ou não 
concorde com sua matrícula em outro curso, todos os 
valores pagos até então serão integralmente devolvi-
dos, considerando-se, para todos os efeitos, indeferi-
da a matrícula.

34 Se, embora não aberta turma inicial ou, se 
aberta, houver o preenchimento de todas as vagas e 
não se mostre viável a abertura de nova turma, mas 
existindo turma em andamento e havendo viabilidade 
acadêmica, a Fundação Santo André se reserva o 
direito de alocar os candidatos nesta turma já existen-
te.

34.1 Se o candidato se opuser a sua alocação em 
turma em andamento definida neste item, deverá 
solicitar o cancelamento formal de sua matrícula, de 
acordo com as disposições e sanções previstas no 
contrato de prestação de serviços educacionais.

35 Durante todo o processo, o Centro Universitá-
rio Fundação Santo André se reserva o direito de 
alterar e/ou atualizar os cursos e suas respectivas 
vagas.

36 O candidato fica plenamente ciente e concor-
da expressamente que, caso não haja quantidade 

suficiente de alunos para a formação de turma, no 
período originalmente escolhido, no semestre do 
curso ou nos semestres ou nos anos letivos posterio-
res, a matrícula inicial ou a continuidade do curso será 
realizada em outra turma existente para o semestre 
ou ano letivo, ainda que em período diverso do perío-
do originalmente escolhido, aplicando-se, neste caso, 
o valor vigente para aquele período que será efetiva-
mente cursado.

37 O candidato fica plenamente ciente e concor-
da expressamente que todas as bolsas e descontos 
oferecidos obedecerão às determinações da Institui-
ção, por meio de seus conselhos deliberativos, 
podendo ser alteradas ou canceladas a qualquer 
momento, de acordo com as regras vigentes à época.

VIII. Disposições finais

38 O início das aulas, no 1º semestre do ano 
letivo de 2021, será informado no ato da matrícula, 
conforme calendário acadêmico do Centro Universitá-
rio Fundação Santo André, que estará disponível 
também de forma online, em seu site.

39 Os cursos oferecidos pelo Centro Universitá-
rio Fundação Santo André são os disponíveis no site 
de inscrição para o Vestibular 2021 - 1º semestre e no 
anexo próprio deste edital.

39.1 É facultado ao candidato matriculado solicitar 
o cancelamento de matrícula, desde que protocole 
sua solicitação antes do início do semestre letivo, 
devendo, para tanto, preencher requerimento na 
Secretaria Geral de Atendimento (SGA).

39.2 No caso de cancelamento, desde que efetua-
do no prazo estipulado neste item, será restituída a 
importância de 80% (oitenta por cento) do valor pago, 
ficando o restante (20% (vinte por cento)) retido como 
sanção.

39.3 Os demais casos de cancelamento, desistên-
cia ou trancamento seguirão as normas regimentais e 
o contrato de prestação de serviços educacionais.

40 Eventuais casos omissos relativos ao Vestibu-
lar 2021 - 1º semestre serão resolvidos pela Pró-Rei-
toria de Graduação, de acordo com a legislação perti-
nente, inclusive os atos normativos internos.

41 O período de realização do Vestibular 2021 - 

1º semestre poderá ser prorrogado à critério da 
Pró-Reitoria de Graduação, conforme previsto neste 
edital.

42 A Fundação Santo André não se responsabili-
za, em nenhuma circunstância, por eventuais proble-
mas de ordem técnica dos computadores e/ou outros 
aparelhos utilizados pelos candidatos, inclusivve 
relativos a software e hardware, bem como por qual-
quer falha quanto a internet, de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, bem 
como outros fatores de ordem técnica que impossibili-
tem a transferência de dados.

43 O Centro Universitário Fundação Santo André 
reserva-se o direito de realizar novo Processo Seleti-
vo para completar o número de vagas disposto na 
Descrição dos Cursos de Graduação constante no 
Manual do Candidato.

Santo André, 17 de agosto de 2020.

Prof. Dr. Rodrigo Cutri
Reitor do Centro Universitário Fundação Santo 

André 
Presidente da Fundação Santo André
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I. Disposições Gerais

1. O Processo Seletivo Vestibular Unificado do 
Centro Universitário Fundação Santo André – Vestibu-
lar 2021 - 1º semestre tem por objetivo selecionar 
candidatos para cursos de Ensino Superior, no Centro 
Universitário Fundação Santo André, por meio de 
prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório.

1.1. O Vestibular 2021 - 1º semestre destina-se a 
candidatos que concluíram o Ensino Médio ou equiva-
lente e aos diplomados em nível superior.

1.2. Os cursos ofertados neste processo seletivo 
vestiular são devidamente reconhecidos e autoriza-
dos, podendo tais informações, assim como as 
respectivas matrizes curriculares, serem consultadas 
no sítio eletrônico da Fundação Santo André 

(www.fsa.br) ou diretamente no site específico dos 
cursos de graduação (https://www.fsa.br/graduacao/), 
sem prejuízo de sua disponibilização em anexo espe-
cífico deste edital.

2. O prazo de inscrições será de 14/09/2020  a 
29/01/2021.

2.1 A eventual prorrogação do prazo de inscrições 
será informada no site do Processo Seletivo Vestibu-
lar.

3. O candidato poderá apresentar a(s) nota(s) 
obtida(s) no ENEM (Exame Nacional do Ensino 
Médio), para cálculo da nota de classificação do 
Processo Seletivo Vestibular 2021 - 1º semestre, de 
acordo com as disposições previstas no item 24 e 
seus subitens deste edital. 

3.1. Nessa situação, o candidato será dispensado 
da realização da prova e terá sua classificação de 
acordo com a nota do ENEM.

4. Para o candidato que não apresentar a nota 

obtida no ENEM, a realização da prova é obrigatória.

5. A prova será facultativa aos portadores de 
diploma em nível superior, ficando a matrícula condi-
cionada à existência de vagas, conforme disposto no 
item 29 deste edital.

II. Inscrição

6. As Inscrições para o Vestibular 2021 - 1º 
semestre - modalidade Agendado, Nota do ENEM, 
Prova Tradicional on-line e Processo Seletivo Digital 
estarão abertas no período de 14 de setembro de 
2020, a partir das 10h, a 29 de janeiro de 2021, até às 
11h, e deverão ser feitas exclusivamente via Internet.

6.1. Para realizar a inscrição para o Vestibular 
2021 - 1º semestre, o candidato deverá:

a) acessar o site www.fsa.br/vestibular , ou de 
parceiro devidamente autorizado pela Fundação 
Santo André, e cadastrar-se utilizando seu número de 
CPF (Cadastro de Pessoa Física);

b) preencher o Formulário de Inscrição;

c) efetuar sua inscrição escolhendo o dia e horá-
rio da prova, dentre as datas e horários disponíveis na 
página de inscrição;

6.2. O candidato que utilizar a nota obtida no 
ENEM deverá escolher no formulário a forma de 
inscrição ENEM, preencher número de inscrição e o 
ano de referência do ENEM e enviar comprovante no 
site de preenchimento da ficha de inscrição sendo de 
inteira responsabilidade do candidato o fornecimento 
e o cadastramento da informação correta.

6.3. Não será aceita inclusão ou alteração do 
número de inscrição e da(s) nota(s) do ENEM após o 
término das inscrições.

7. O candidato com deficiência que necessite de 
atendimento especial deverá indicar essa opção no 
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formulário no ato da inscrição.

7.1. Após confirmação da inscrição, o candidato 
será contatado pela Fundação Santo André afim de 
que sejam providenciadas as adaptações necessárias 
e a aplicação da prova.

8. São de exclusiva responsabilidade do candi-
dato as informações registradas na ficha de inscrição, 
sob as penas da lei.

9. A adequação, veracidade, autenticidade e 
atualização das informações e documentos apresen-
tados pelo candidato são de sua responsabilidade 
exclusiva, sendo que eventual irregularidade docu-
mental ou de informação poderá ensejar na exclusão 
do processo vestibular, no indeferimento da matrícula, 
em seu cancelamento quando já efetivada, em sua 
ausência de renovação ou o impedimento na emissão 
do diploma.

10. A inscrição do candidato no Vestibular 2021 - 
1º semestre implica no completo conhecimento e a 
tácita e irrestrita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, assim como das disposi-
ções pertinentes legais e nos atos normativos inter-
nos, disponíveis no sítio eletrônico da Instituição, não 
podendo alegar posterior desconhecimento quanto a 
todas elas.

11. Os candidatos poderão optar pela utilização 
de nome social, de acordo com sua identidade de 
gênero.

11.1. O candidato que desejar utiliza-se de nome 
social deverá assinalar essa opção exclusivamente 
no ato de inscrição, indicando o gênero que se identifi-
ca e o prenome utilizado.

11.2. Nas divulgações das listas e demais informa-
ções relativas ao Processo Seletivo Vestibular, o 
candidato que optar pela utilização de nome social 
será designado por ele, acompanhado de seu nome 
civil e número de documento, da seguinte forma: 
“<nome social> - <nome civil>” - <documento>.

III. Processo Seletivo Agendado

12. As provas serão realizadas no campus do 
Centro Universitário Fundação Santo André, localiza-
do na Avenida Príncipe de Gales, número 821 – bairro 
Vila Príncipe de Gales, Santo André/SP – CEP 09060-

-650.

12.1. O candidato deve comparecer e se apresentar 
ao local de realização da prova de vestibular com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário 
previsto para seu início, munido de:

a) caneta esferográfica de tinta preta ou azul, 
lápis e borracha.

b) documento de identidade original com foto, 
tais como Cédula de Identidade (RG) e Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH), ou outros legalmente 
aceitos;

c) comprovante de inscrição no Processo Seleti-
vo.

12.2. As provas serão realizadas entre o período de  
a 17/09/2020 a 30/01/2021. As datas e horários de 
realização serão disponibilizados pelo site do Proces-
so Seletivo Vestibular, na página de inscrição.

12.2.1. Eventuais prorrogações no período de realiza-
ção das provas serão informadas no site do Processo 
Seletivo Vestibular.

12.2.2.  A prova terá como base as informações, 
conceitos e conhecimentos trabalhados no Ensino 
Médio, avaliados por meio de uma Prova de Redação 
(dissertação), a partir de um tema preestabelecido, 
com nota variando 0,0 (zero) a 1.000 (mil) pontos.

12.3. Espera-se que o candidato produza uma 
dissertação em prosa na norma-padrão da língua 
portuguesa, devendo demonstrar domínio dos meca-
nismos de coesão e coerência textual, considerando a 
importância de apresentar um texto bem articulado.

12.3.1. Será atribuída nota zero à redação que:

a) fugir ao tema e/ou gênero propostos;

b) apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, 
marca ou informação não pertinente ao solicitado na 
proposta da redação que não possa permitir a identifi-
cação do candidato;

c) estiver em branco;

d) apresentar textos sob forma não articulada 
verbalmente (apenas com desenhos, números e/ou 
palavras soltas e/ou em versos);

e) for escrita em outra língua que não a portu-

guesa;

f) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível;

g) apresentar o texto definitivo fora do espaço 
reservado para tal;

h) apresentar menos de 20 (vinte) linhas (sem 
contar o título);

i) for composta integralmente por cópia de 
trechos da coletânea ou de quaisquer outras partes 
da proposta.

12.4. O candidato que obtiver nota 0 (zero) na prova 
será automaticamente eliminado, considerando-se 
reprovado. 

12.5. A prova terá 1 (uma) hora de duração, somen-
te sendo permitido ao candidato retirar-se definitava-
mente sa sala após transcorrido o tempo mínimo de 
30 (trinta) minutos após seu início.

12.6. Não será permitido:

a) qualquer tipo de consulta (ex., códigos, leis, 
livros, cadernos, anotações, resumos, etc.);

b) o uso de aparelhos eletrônicos (tais como 
celular e smartphone, tablet, iPad, leitores digitais, 
calculadora, etc.), bem como de relógios e outros, 
sendo que, caso esteja portando algum destes itens, 
deverá providenciar que estejam devidamente guar-
dados, fora de seu alcance, e, quanto aos eletrônicos, 
devidamente desligados. 

12.6.1. A não observância destas regras e a eventual 
consulta ou utilização de materiais e/ou aparelhos 
eletrônicos durante o período de realização da prova 
ensejará sua anulação e a atribuição de nota 0 (zero) 
ao candidato.

12.7. A prova é individual, não sendo permitida 
qualquer espécie de consulta, tampouco interação ou 
comunicação entre os cadidatos.

12.8. É de exclusiva responsabilidade do candidato 
o preenchimento da folha de respostas, sendo vedada 
qualquer modificação posterior.

12.9. Em caso de desclassificação, o candidato 
poderá reagendar o processo seletivo para uma nova 
data, ocasião em que serão aplicadas as mesmas 
normas deste edital, inclusive quanto a realização de 

nova prova.

 12.9.1. O reagendamento e a realização de nova 
prova serão permitidos no máximo até 3 (três) novas 
oportunidades, cuja reprovação na última tornará o 
candidato inapto a ingressar no curso de graduação 
pelo presente Processo Seletivo Vestibular, podendo, 
contudo, inscrever-se no próximo processo vestibular. 

12.10. Não serão admitidas solicitações de vista, 
recurso, revisão ou recontagem da prova e da nota.

IV. Processo Seletivo Digital

13 A prova poderá ser realizada de forma 
ONLINE, imediata e automaticamente pelos candida-
tos após a conclusão de sua inscrição, ou a qualquer 
momento. 

14 A prova online será realizada por meio do site 
do Processo Seletivo Vestibular :

(www.fsa.br/vestibular) ou de parceiro devidamente 
autorizado pela Fundação Santo André.

15 Para realizar a prova, o candidato deverá ter  
acesso à rede de internet, podendo respondé-la do 
local de sua preferência.

16 Aplicam-se à prova online as mesmas disposi-
ções previstas no Capítulo III – Processo Seletivo 
Agendado deste edital.

V. Processo Seletivo Tradicional on-line 

17 A prova poderá ser realizada de forma 
ONLINE, imediata e automaticamente pelos candida-
tos após a conclusão de sua inscrição, ou a qualquer 
momento

18 O Exame do Vestibular Tradicional on-line 
será realizado por meio da plataforma on-line de 
parceiro devidamente autorizado, a prova terá dura-
ção de 01hora e 30 minutos. As informações sobre a 
realização da prova constarão no comprovante de 
Inscrição.

19 A prova Tradicional online será realizada por 
meio do site do Processo Seletivo Vestibular:

(www.fsa.br/vestibular) ou de parceiro devidamente 
autorizado pela Fundação Santo André.

20  O exame é elaborado tendo por base compe-
tências e habilidades desenvolvidas durante a vida 

escolar do candidato, avaliadas por intermédio de: 
Prova na forma de teste de múltipla escolha, com 
quatro alternativas), com um total de 20 questões 
distribuídas da seguinte maneira: Linguagens e Códi-
gos e Suas Tecnologias - 6 questões, sendo 2 de 
Língua Inglesa; Matemática e Suas Tecnologias - 4 
questões; Ciências da Natureza e Suas Tecnologias - 
5 questões e Ciências Humanas e Suas Tecnologias – 
5 questões, com nota variando 0,0 (zero) a 1.000 (mil) 
pontos

21 Para realizar a prova, o candidato deverá ter 
acesso à rede de internet, podendo respondé-la do 
local de sua preferência.

22 Não serão admitidas solicitações de revisão, 
vistas ou recontagem de nota do exame.

23 Estará desclassificado o candidato que obtiver 
nota zero.

VI. Classificação e convocação para a matrícula

24  A classificação do candidato será feita em 
ordem decrescente, de acordo com os pontos (notas) 
obtidos na prova agendada, prova tradicional on-line 
ou prova digital, de acordo com o valor máximo de 
1.000 (mil) pontos, considerando a disponibilidade de 
vagas.

25 O Cálculo da nota para a Classificação do 
Processo Seletivo Vestibular 2021 - 1º semestre com 
a utilização da (s) nota (s) do ENEM (Exame Nacional 
do Ensino Médio) se dará da seguinte forma:

25.1.1 Para uso da nota do ENEM até 2008:

Nota para classificação do Vestibular 2021 1º semes-
tre= (Nota da Prova Objetiva do ENEM até 2008)*10

25.1.2 Para a utilização da(s) nota(s) do ENEM de 
2009 em diante:

Nota1 = Nota na Prova I do ENEM (Ciências da Natu-
reza e Suas Tecnologias) / 50,00

Nota2 = Nota na Prova II do ENEM (Ciências Huma-
nas e Suas Tecnologias) / 50,00

Nota3 = Nota na Prova III do ENEM (Linguagens, 
Códigos e Suas Tecnologias) / 41,67

Nota4 = Nota na Prova IV do ENEM (Matemática e 
Suas Tecnologias) / 62,50

Nota5 = Nota na Prova V do ENEM (Redação) / 50

Nota para classificação do Vestibular 2021 1º semes-
tre = (Nota1 + Nota2 + Nota3 + Nota4 + Nota5 )*10

25.2 No caso de empate entre candidatos, serão 
utilizados os seguintes critérios:

a) candidato com deficiência;

b) candidato com maior idade.

26 A classificação obtida no Processo Seletivo 
será válida somente para matrícula no 1º semestre do 
ano letivo de 2021.

26.1 A lista dos classificados, com a divulgação 
nominal dos candidatos, estará disponível em, no 
máximo, 24 (vinte e quatro) horas da realização da 
prova, e será publicada no site do Processo Seletivo 
Vestibular (www.fsa.br/vestibular). 

26.2 No ato de publicação da lista dos classificados 
serão informados os dias e horários para realização 
das matrículas.

VII. Matrícula

27 Os candidatos convocados deverão realizar 
sua matrícula de 2ª (segunda-feira) a 6ª (sexta-feira), 

em dias úteis, no horário das 09h às 17h30, na Secre-
taria Geral de Atendimento (SGA), localizada no 
interior do campus do Centro Universitário Fundação 
Santo André (Av. Príncipe de Gales, nº 821 – bairro 
Vila Príncipe de Gales – Santo André/SP – CEP 
09060-650).

27.1 O candidato menor de 18 anos deverá estar 
obrigatoriamente acompanhado, no ato da matrícula, 
de seu representante legal.

28 O candidato que não efetuar a matrícula no 
prazo determinado será considerado desistente, 
perdendo o direito à vaga.

29 Findo o processo seletivo, esgotadas todas as 
fases previstas neste edital para matrícula e restando 
vagas, poderão ser matriculados os portadores de 

diploma de graduação, conforme legislação vigente, 
bem como os demais candidatos aprovados no Vesti-
bular 2021 - 1º semestre

30 Por ocasião da matrícula, o candidato deverá 
apresentar cópias autenticadas, ou cópias simples 
acompanhadas dos originais, de todos os documen-
tos descritos a seguir:

 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA 
MATRÍCULA

A. Certidão de Nascimento ou Casamento - 2 cópias

B. Carteira de Identidade (RG)  - 2 cópias

C. CPF 2 cópias

D. Certificado de Conclusão do Ensino Médio (ou item 
F) - 2 cópias

E. Histórico Escolar do Ensino Médio - 2 cópias

F. Diploma do Curso Superior ou diploma referente ao 
Ensino Médio, registrado no CEE ou MEC (substituem 
os itens “d” e “e”) - 2 cópias

G. Comprovante de residência (conta pública - água, 
luz, gás, telefone) emitida no mês da matrícula ou no 
mês anterior - 2 cópias

H. Comprovante de regularidade com o serviço militar 
(quando couber) - 1 cópia

I. Comprovante de regularidade eleitoral - 1 cópia

J. Carteira de Identidade do Representante Legal 
(quando couber – subitem 30.1). - 1 cópia

K. CPF do Representante Legal (quando couber – 
subitem 30.1). - 1 cópia

 

30.1 Conforme elencado nas letras J e K acima, no 
caso de candidato menor de 18 anos, além de seus 
documentos, o Representante Legal deverá entregar 
uma cópia de seu RG e CPF, apresentando os origi-
nais para conferência.

31 É obrigatória a apresentação do comprovante 
de pagamento da primeira mensalidade de 2021-1º 

semstre para que seja efetuada a matrícula.

32 A matrícula somente será considerada efeti-
vada se, até o último dia útil que antecede o início das 
aulas, o candidato tiver apresentado os documentos 
relacionados no item 30 deste edital.

33 Se o número de candidatos classificados for 
inferior ao número mínimo de alunos necessário à 
formação da turma, conforme definição da Instituição, 
a Fundação Santo André se reserva o direito de efeti-
var ou não as respectivas matrículas, a partir de 
decisão que deverá ser tomada pelo Conselho 
Universitário do Centro Universitário Fundação Santo 
André e pelo Conselho Diretor da Fundação Santo 
André.

33.1 No caso de não abertura de turma, será facul-
tado ao candidato optar pela realização de outro curso 
cuja turma seja formada, desde que academicamente 
viável, ocasião em que serão aplicados os valores 
vigentes para o novo curso escolhido.

33.2 Caso o candidato não tenha interesse ou não 
concorde com sua matrícula em outro curso, todos os 
valores pagos até então serão integralmente devolvi-
dos, considerando-se, para todos os efeitos, indeferi-
da a matrícula.

34 Se, embora não aberta turma inicial ou, se 
aberta, houver o preenchimento de todas as vagas e 
não se mostre viável a abertura de nova turma, mas 
existindo turma em andamento e havendo viabilidade 
acadêmica, a Fundação Santo André se reserva o 
direito de alocar os candidatos nesta turma já existen-
te.

34.1 Se o candidato se opuser a sua alocação em 
turma em andamento definida neste item, deverá 
solicitar o cancelamento formal de sua matrícula, de 
acordo com as disposições e sanções previstas no 
contrato de prestação de serviços educacionais.

35 Durante todo o processo, o Centro Universitá-
rio Fundação Santo André se reserva o direito de 
alterar e/ou atualizar os cursos e suas respectivas 
vagas.

36 O candidato fica plenamente ciente e concor-
da expressamente que, caso não haja quantidade 

suficiente de alunos para a formação de turma, no 
período originalmente escolhido, no semestre do 
curso ou nos semestres ou nos anos letivos posterio-
res, a matrícula inicial ou a continuidade do curso será 
realizada em outra turma existente para o semestre 
ou ano letivo, ainda que em período diverso do perío-
do originalmente escolhido, aplicando-se, neste caso, 
o valor vigente para aquele período que será efetiva-
mente cursado.

37 O candidato fica plenamente ciente e concor-
da expressamente que todas as bolsas e descontos 
oferecidos obedecerão às determinações da Institui-
ção, por meio de seus conselhos deliberativos, 
podendo ser alteradas ou canceladas a qualquer 
momento, de acordo com as regras vigentes à época.

VIII. Disposições finais

38 O início das aulas, no 1º semestre do ano 
letivo de 2021, será informado no ato da matrícula, 
conforme calendário acadêmico do Centro Universitá-
rio Fundação Santo André, que estará disponível 
também de forma online, em seu site.

39 Os cursos oferecidos pelo Centro Universitá-
rio Fundação Santo André são os disponíveis no site 
de inscrição para o Vestibular 2021 - 1º semestre e no 
anexo próprio deste edital.

39.1 É facultado ao candidato matriculado solicitar 
o cancelamento de matrícula, desde que protocole 
sua solicitação antes do início do semestre letivo, 
devendo, para tanto, preencher requerimento na 
Secretaria Geral de Atendimento (SGA).

39.2 No caso de cancelamento, desde que efetua-
do no prazo estipulado neste item, será restituída a 
importância de 80% (oitenta por cento) do valor pago, 
ficando o restante (20% (vinte por cento)) retido como 
sanção.

39.3 Os demais casos de cancelamento, desistên-
cia ou trancamento seguirão as normas regimentais e 
o contrato de prestação de serviços educacionais.

40 Eventuais casos omissos relativos ao Vestibu-
lar 2021 - 1º semestre serão resolvidos pela Pró-Rei-
toria de Graduação, de acordo com a legislação perti-
nente, inclusive os atos normativos internos.

41 O período de realização do Vestibular 2021 - 

1º semestre poderá ser prorrogado à critério da 
Pró-Reitoria de Graduação, conforme previsto neste 
edital.

42 A Fundação Santo André não se responsabili-
za, em nenhuma circunstância, por eventuais proble-
mas de ordem técnica dos computadores e/ou outros 
aparelhos utilizados pelos candidatos, inclusivve 
relativos a software e hardware, bem como por qual-
quer falha quanto a internet, de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, bem 
como outros fatores de ordem técnica que impossibili-
tem a transferência de dados.

43 O Centro Universitário Fundação Santo André 
reserva-se o direito de realizar novo Processo Seleti-
vo para completar o número de vagas disposto na 
Descrição dos Cursos de Graduação constante no 
Manual do Candidato.

Santo André, 17 de agosto de 2020.

Prof. Dr. Rodrigo Cutri
Reitor do Centro Universitário Fundação Santo 

André 
Presidente da Fundação Santo André
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I. Disposições Gerais

1. O Processo Seletivo Vestibular Unificado do 
Centro Universitário Fundação Santo André – Vestibu-
lar 2021 - 1º semestre tem por objetivo selecionar 
candidatos para cursos de Ensino Superior, no Centro 
Universitário Fundação Santo André, por meio de 
prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório.

1.1. O Vestibular 2021 - 1º semestre destina-se a 
candidatos que concluíram o Ensino Médio ou equiva-
lente e aos diplomados em nível superior.

1.2. Os cursos ofertados neste processo seletivo 
vestiular são devidamente reconhecidos e autoriza-
dos, podendo tais informações, assim como as 
respectivas matrizes curriculares, serem consultadas 
no sítio eletrônico da Fundação Santo André 

(www.fsa.br) ou diretamente no site específico dos 
cursos de graduação (https://www.fsa.br/graduacao/), 
sem prejuízo de sua disponibilização em anexo espe-
cífico deste edital.

2. O prazo de inscrições será de 14/09/2020  a 
29/01/2021.

2.1 A eventual prorrogação do prazo de inscrições 
será informada no site do Processo Seletivo Vestibu-
lar.

3. O candidato poderá apresentar a(s) nota(s) 
obtida(s) no ENEM (Exame Nacional do Ensino 
Médio), para cálculo da nota de classificação do 
Processo Seletivo Vestibular 2021 - 1º semestre, de 
acordo com as disposições previstas no item 24 e 
seus subitens deste edital. 

3.1. Nessa situação, o candidato será dispensado 
da realização da prova e terá sua classificação de 
acordo com a nota do ENEM.

4. Para o candidato que não apresentar a nota 

obtida no ENEM, a realização da prova é obrigatória.

5. A prova será facultativa aos portadores de 
diploma em nível superior, ficando a matrícula condi-
cionada à existência de vagas, conforme disposto no 
item 29 deste edital.

II. Inscrição

6. As Inscrições para o Vestibular 2021 - 1º 
semestre - modalidade Agendado, Nota do ENEM, 
Prova Tradicional on-line e Processo Seletivo Digital 
estarão abertas no período de 14 de setembro de 
2020, a partir das 10h, a 29 de janeiro de 2021, até às 
11h, e deverão ser feitas exclusivamente via Internet.

6.1. Para realizar a inscrição para o Vestibular 
2021 - 1º semestre, o candidato deverá:

a) acessar o site www.fsa.br/vestibular , ou de 
parceiro devidamente autorizado pela Fundação 
Santo André, e cadastrar-se utilizando seu número de 
CPF (Cadastro de Pessoa Física);

b) preencher o Formulário de Inscrição;

c) efetuar sua inscrição escolhendo o dia e horá-
rio da prova, dentre as datas e horários disponíveis na 
página de inscrição;

6.2. O candidato que utilizar a nota obtida no 
ENEM deverá escolher no formulário a forma de 
inscrição ENEM, preencher número de inscrição e o 
ano de referência do ENEM e enviar comprovante no 
site de preenchimento da ficha de inscrição sendo de 
inteira responsabilidade do candidato o fornecimento 
e o cadastramento da informação correta.

6.3. Não será aceita inclusão ou alteração do 
número de inscrição e da(s) nota(s) do ENEM após o 
término das inscrições.

7. O candidato com deficiência que necessite de 
atendimento especial deverá indicar essa opção no 

formulário no ato da inscrição.

7.1. Após confirmação da inscrição, o candidato 
será contatado pela Fundação Santo André afim de 
que sejam providenciadas as adaptações necessárias 
e a aplicação da prova.

8. São de exclusiva responsabilidade do candi-
dato as informações registradas na ficha de inscrição, 
sob as penas da lei.

9. A adequação, veracidade, autenticidade e 
atualização das informações e documentos apresen-
tados pelo candidato são de sua responsabilidade 
exclusiva, sendo que eventual irregularidade docu-
mental ou de informação poderá ensejar na exclusão 
do processo vestibular, no indeferimento da matrícula, 
em seu cancelamento quando já efetivada, em sua 
ausência de renovação ou o impedimento na emissão 
do diploma.

10. A inscrição do candidato no Vestibular 2021 - 
1º semestre implica no completo conhecimento e a 
tácita e irrestrita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, assim como das disposi-
ções pertinentes legais e nos atos normativos inter-
nos, disponíveis no sítio eletrônico da Instituição, não 
podendo alegar posterior desconhecimento quanto a 
todas elas.

11. Os candidatos poderão optar pela utilização 
de nome social, de acordo com sua identidade de 
gênero.

11.1. O candidato que desejar utiliza-se de nome 
social deverá assinalar essa opção exclusivamente 
no ato de inscrição, indicando o gênero que se identifi-
ca e o prenome utilizado.

11.2. Nas divulgações das listas e demais informa-
ções relativas ao Processo Seletivo Vestibular, o 
candidato que optar pela utilização de nome social 
será designado por ele, acompanhado de seu nome 
civil e número de documento, da seguinte forma: 
“<nome social> - <nome civil>” - <documento>.

III. Processo Seletivo Agendado

12. As provas serão realizadas no campus do 
Centro Universitário Fundação Santo André, localiza-
do na Avenida Príncipe de Gales, número 821 – bairro 
Vila Príncipe de Gales, Santo André/SP – CEP 09060-

-650.

12.1. O candidato deve comparecer e se apresentar 
ao local de realização da prova de vestibular com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário 
previsto para seu início, munido de:

a) caneta esferográfica de tinta preta ou azul, 
lápis e borracha.

b) documento de identidade original com foto, 
tais como Cédula de Identidade (RG) e Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH), ou outros legalmente 
aceitos;

c) comprovante de inscrição no Processo Seleti-
vo.

12.2. As provas serão realizadas entre o período de  
a 17/09/2020 a 30/01/2021. As datas e horários de 
realização serão disponibilizados pelo site do Proces-
so Seletivo Vestibular, na página de inscrição.

12.2.1. Eventuais prorrogações no período de realiza-
ção das provas serão informadas no site do Processo 
Seletivo Vestibular.

12.2.2.  A prova terá como base as informações, 
conceitos e conhecimentos trabalhados no Ensino 
Médio, avaliados por meio de uma Prova de Redação 
(dissertação), a partir de um tema preestabelecido, 
com nota variando 0,0 (zero) a 1.000 (mil) pontos.

12.3. Espera-se que o candidato produza uma 
dissertação em prosa na norma-padrão da língua 
portuguesa, devendo demonstrar domínio dos meca-
nismos de coesão e coerência textual, considerando a 
importância de apresentar um texto bem articulado.

12.3.1. Será atribuída nota zero à redação que:

a) fugir ao tema e/ou gênero propostos;

b) apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, 
marca ou informação não pertinente ao solicitado na 
proposta da redação que não possa permitir a identifi-
cação do candidato;

c) estiver em branco;

d) apresentar textos sob forma não articulada 
verbalmente (apenas com desenhos, números e/ou 
palavras soltas e/ou em versos);

e) for escrita em outra língua que não a portu-
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guesa;

f) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível;

g) apresentar o texto definitivo fora do espaço 
reservado para tal;

h) apresentar menos de 20 (vinte) linhas (sem 
contar o título);

i) for composta integralmente por cópia de 
trechos da coletânea ou de quaisquer outras partes 
da proposta.

12.4. O candidato que obtiver nota 0 (zero) na prova 
será automaticamente eliminado, considerando-se 
reprovado. 

12.5. A prova terá 1 (uma) hora de duração, somen-
te sendo permitido ao candidato retirar-se definitava-
mente sa sala após transcorrido o tempo mínimo de 
30 (trinta) minutos após seu início.

12.6. Não será permitido:

a) qualquer tipo de consulta (ex., códigos, leis, 
livros, cadernos, anotações, resumos, etc.);

b) o uso de aparelhos eletrônicos (tais como 
celular e smartphone, tablet, iPad, leitores digitais, 
calculadora, etc.), bem como de relógios e outros, 
sendo que, caso esteja portando algum destes itens, 
deverá providenciar que estejam devidamente guar-
dados, fora de seu alcance, e, quanto aos eletrônicos, 
devidamente desligados. 

12.6.1. A não observância destas regras e a eventual 
consulta ou utilização de materiais e/ou aparelhos 
eletrônicos durante o período de realização da prova 
ensejará sua anulação e a atribuição de nota 0 (zero) 
ao candidato.

12.7. A prova é individual, não sendo permitida 
qualquer espécie de consulta, tampouco interação ou 
comunicação entre os cadidatos.

12.8. É de exclusiva responsabilidade do candidato 
o preenchimento da folha de respostas, sendo vedada 
qualquer modificação posterior.

12.9. Em caso de desclassificação, o candidato 
poderá reagendar o processo seletivo para uma nova 
data, ocasião em que serão aplicadas as mesmas 
normas deste edital, inclusive quanto a realização de 

nova prova.

 12.9.1. O reagendamento e a realização de nova 
prova serão permitidos no máximo até 3 (três) novas 
oportunidades, cuja reprovação na última tornará o 
candidato inapto a ingressar no curso de graduação 
pelo presente Processo Seletivo Vestibular, podendo, 
contudo, inscrever-se no próximo processo vestibular. 

12.10. Não serão admitidas solicitações de vista, 
recurso, revisão ou recontagem da prova e da nota.

IV. Processo Seletivo Digital

13 A prova poderá ser realizada de forma 
ONLINE, imediata e automaticamente pelos candida-
tos após a conclusão de sua inscrição, ou a qualquer 
momento. 

14 A prova online será realizada por meio do site 
do Processo Seletivo Vestibular :

(www.fsa.br/vestibular) ou de parceiro devidamente 
autorizado pela Fundação Santo André.

15 Para realizar a prova, o candidato deverá ter  
acesso à rede de internet, podendo respondé-la do 
local de sua preferência.

16 Aplicam-se à prova online as mesmas disposi-
ções previstas no Capítulo III – Processo Seletivo 
Agendado deste edital.

V. Processo Seletivo Tradicional on-line 

17 A prova poderá ser realizada de forma 
ONLINE, imediata e automaticamente pelos candida-
tos após a conclusão de sua inscrição, ou a qualquer 
momento

18 O Exame do Vestibular Tradicional on-line 
será realizado por meio da plataforma on-line de 
parceiro devidamente autorizado, a prova terá dura-
ção de 01hora e 30 minutos. As informações sobre a 
realização da prova constarão no comprovante de 
Inscrição.

19 A prova Tradicional online será realizada por 
meio do site do Processo Seletivo Vestibular:

(www.fsa.br/vestibular) ou de parceiro devidamente 
autorizado pela Fundação Santo André.

20  O exame é elaborado tendo por base compe-
tências e habilidades desenvolvidas durante a vida 

escolar do candidato, avaliadas por intermédio de: 
Prova na forma de teste de múltipla escolha, com 
quatro alternativas), com um total de 20 questões 
distribuídas da seguinte maneira: Linguagens e Códi-
gos e Suas Tecnologias - 6 questões, sendo 2 de 
Língua Inglesa; Matemática e Suas Tecnologias - 4 
questões; Ciências da Natureza e Suas Tecnologias - 
5 questões e Ciências Humanas e Suas Tecnologias – 
5 questões, com nota variando 0,0 (zero) a 1.000 (mil) 
pontos

21 Para realizar a prova, o candidato deverá ter 
acesso à rede de internet, podendo respondé-la do 
local de sua preferência.

22 Não serão admitidas solicitações de revisão, 
vistas ou recontagem de nota do exame.

23 Estará desclassificado o candidato que obtiver 
nota zero.

VI. Classificação e convocação para a matrícula

24  A classificação do candidato será feita em 
ordem decrescente, de acordo com os pontos (notas) 
obtidos na prova agendada, prova tradicional on-line 
ou prova digital, de acordo com o valor máximo de 
1.000 (mil) pontos, considerando a disponibilidade de 
vagas.

25 O Cálculo da nota para a Classificação do 
Processo Seletivo Vestibular 2021 - 1º semestre com 
a utilização da (s) nota (s) do ENEM (Exame Nacional 
do Ensino Médio) se dará da seguinte forma:

25.1.1 Para uso da nota do ENEM até 2008:

Nota para classificação do Vestibular 2021 1º semes-
tre= (Nota da Prova Objetiva do ENEM até 2008)*10

25.1.2 Para a utilização da(s) nota(s) do ENEM de 
2009 em diante:

Nota1 = Nota na Prova I do ENEM (Ciências da Natu-
reza e Suas Tecnologias) / 50,00

Nota2 = Nota na Prova II do ENEM (Ciências Huma-
nas e Suas Tecnologias) / 50,00

Nota3 = Nota na Prova III do ENEM (Linguagens, 
Códigos e Suas Tecnologias) / 41,67

Nota4 = Nota na Prova IV do ENEM (Matemática e 
Suas Tecnologias) / 62,50

Nota5 = Nota na Prova V do ENEM (Redação) / 50

Nota para classificação do Vestibular 2021 1º semes-
tre = (Nota1 + Nota2 + Nota3 + Nota4 + Nota5 )*10

25.2 No caso de empate entre candidatos, serão 
utilizados os seguintes critérios:

a) candidato com deficiência;

b) candidato com maior idade.

26 A classificação obtida no Processo Seletivo 
será válida somente para matrícula no 1º semestre do 
ano letivo de 2021.

26.1 A lista dos classificados, com a divulgação 
nominal dos candidatos, estará disponível em, no 
máximo, 24 (vinte e quatro) horas da realização da 
prova, e será publicada no site do Processo Seletivo 
Vestibular (www.fsa.br/vestibular). 

26.2 No ato de publicação da lista dos classificados 
serão informados os dias e horários para realização 
das matrículas.

VII. Matrícula

27 Os candidatos convocados deverão realizar 
sua matrícula de 2ª (segunda-feira) a 6ª (sexta-feira), 

em dias úteis, no horário das 09h às 17h30, na Secre-
taria Geral de Atendimento (SGA), localizada no 
interior do campus do Centro Universitário Fundação 
Santo André (Av. Príncipe de Gales, nº 821 – bairro 
Vila Príncipe de Gales – Santo André/SP – CEP 
09060-650).

27.1 O candidato menor de 18 anos deverá estar 
obrigatoriamente acompanhado, no ato da matrícula, 
de seu representante legal.

28 O candidato que não efetuar a matrícula no 
prazo determinado será considerado desistente, 
perdendo o direito à vaga.

29 Findo o processo seletivo, esgotadas todas as 
fases previstas neste edital para matrícula e restando 
vagas, poderão ser matriculados os portadores de 

diploma de graduação, conforme legislação vigente, 
bem como os demais candidatos aprovados no Vesti-
bular 2021 - 1º semestre

30 Por ocasião da matrícula, o candidato deverá 
apresentar cópias autenticadas, ou cópias simples 
acompanhadas dos originais, de todos os documen-
tos descritos a seguir:

 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA 
MATRÍCULA

A. Certidão de Nascimento ou Casamento - 2 cópias

B. Carteira de Identidade (RG)  - 2 cópias

C. CPF 2 cópias

D. Certificado de Conclusão do Ensino Médio (ou item 
F) - 2 cópias

E. Histórico Escolar do Ensino Médio - 2 cópias

F. Diploma do Curso Superior ou diploma referente ao 
Ensino Médio, registrado no CEE ou MEC (substituem 
os itens “d” e “e”) - 2 cópias

G. Comprovante de residência (conta pública - água, 
luz, gás, telefone) emitida no mês da matrícula ou no 
mês anterior - 2 cópias

H. Comprovante de regularidade com o serviço militar 
(quando couber) - 1 cópia

I. Comprovante de regularidade eleitoral - 1 cópia

J. Carteira de Identidade do Representante Legal 
(quando couber – subitem 30.1). - 1 cópia

K. CPF do Representante Legal (quando couber – 
subitem 30.1). - 1 cópia

 

30.1 Conforme elencado nas letras J e K acima, no 
caso de candidato menor de 18 anos, além de seus 
documentos, o Representante Legal deverá entregar 
uma cópia de seu RG e CPF, apresentando os origi-
nais para conferência.

31 É obrigatória a apresentação do comprovante 
de pagamento da primeira mensalidade de 2021-1º 

semstre para que seja efetuada a matrícula.

32 A matrícula somente será considerada efeti-
vada se, até o último dia útil que antecede o início das 
aulas, o candidato tiver apresentado os documentos 
relacionados no item 30 deste edital.

33 Se o número de candidatos classificados for 
inferior ao número mínimo de alunos necessário à 
formação da turma, conforme definição da Instituição, 
a Fundação Santo André se reserva o direito de efeti-
var ou não as respectivas matrículas, a partir de 
decisão que deverá ser tomada pelo Conselho 
Universitário do Centro Universitário Fundação Santo 
André e pelo Conselho Diretor da Fundação Santo 
André.

33.1 No caso de não abertura de turma, será facul-
tado ao candidato optar pela realização de outro curso 
cuja turma seja formada, desde que academicamente 
viável, ocasião em que serão aplicados os valores 
vigentes para o novo curso escolhido.

33.2 Caso o candidato não tenha interesse ou não 
concorde com sua matrícula em outro curso, todos os 
valores pagos até então serão integralmente devolvi-
dos, considerando-se, para todos os efeitos, indeferi-
da a matrícula.

34 Se, embora não aberta turma inicial ou, se 
aberta, houver o preenchimento de todas as vagas e 
não se mostre viável a abertura de nova turma, mas 
existindo turma em andamento e havendo viabilidade 
acadêmica, a Fundação Santo André se reserva o 
direito de alocar os candidatos nesta turma já existen-
te.

34.1 Se o candidato se opuser a sua alocação em 
turma em andamento definida neste item, deverá 
solicitar o cancelamento formal de sua matrícula, de 
acordo com as disposições e sanções previstas no 
contrato de prestação de serviços educacionais.

35 Durante todo o processo, o Centro Universitá-
rio Fundação Santo André se reserva o direito de 
alterar e/ou atualizar os cursos e suas respectivas 
vagas.

36 O candidato fica plenamente ciente e concor-
da expressamente que, caso não haja quantidade 

suficiente de alunos para a formação de turma, no 
período originalmente escolhido, no semestre do 
curso ou nos semestres ou nos anos letivos posterio-
res, a matrícula inicial ou a continuidade do curso será 
realizada em outra turma existente para o semestre 
ou ano letivo, ainda que em período diverso do perío-
do originalmente escolhido, aplicando-se, neste caso, 
o valor vigente para aquele período que será efetiva-
mente cursado.

37 O candidato fica plenamente ciente e concor-
da expressamente que todas as bolsas e descontos 
oferecidos obedecerão às determinações da Institui-
ção, por meio de seus conselhos deliberativos, 
podendo ser alteradas ou canceladas a qualquer 
momento, de acordo com as regras vigentes à época.

VIII. Disposições finais

38 O início das aulas, no 1º semestre do ano 
letivo de 2021, será informado no ato da matrícula, 
conforme calendário acadêmico do Centro Universitá-
rio Fundação Santo André, que estará disponível 
também de forma online, em seu site.

39 Os cursos oferecidos pelo Centro Universitá-
rio Fundação Santo André são os disponíveis no site 
de inscrição para o Vestibular 2021 - 1º semestre e no 
anexo próprio deste edital.

39.1 É facultado ao candidato matriculado solicitar 
o cancelamento de matrícula, desde que protocole 
sua solicitação antes do início do semestre letivo, 
devendo, para tanto, preencher requerimento na 
Secretaria Geral de Atendimento (SGA).

39.2 No caso de cancelamento, desde que efetua-
do no prazo estipulado neste item, será restituída a 
importância de 80% (oitenta por cento) do valor pago, 
ficando o restante (20% (vinte por cento)) retido como 
sanção.

39.3 Os demais casos de cancelamento, desistên-
cia ou trancamento seguirão as normas regimentais e 
o contrato de prestação de serviços educacionais.

40 Eventuais casos omissos relativos ao Vestibu-
lar 2021 - 1º semestre serão resolvidos pela Pró-Rei-
toria de Graduação, de acordo com a legislação perti-
nente, inclusive os atos normativos internos.

41 O período de realização do Vestibular 2021 - 

1º semestre poderá ser prorrogado à critério da 
Pró-Reitoria de Graduação, conforme previsto neste 
edital.

42 A Fundação Santo André não se responsabili-
za, em nenhuma circunstância, por eventuais proble-
mas de ordem técnica dos computadores e/ou outros 
aparelhos utilizados pelos candidatos, inclusivve 
relativos a software e hardware, bem como por qual-
quer falha quanto a internet, de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, bem 
como outros fatores de ordem técnica que impossibili-
tem a transferência de dados.

43 O Centro Universitário Fundação Santo André 
reserva-se o direito de realizar novo Processo Seleti-
vo para completar o número de vagas disposto na 
Descrição dos Cursos de Graduação constante no 
Manual do Candidato.

Santo André, 17 de agosto de 2020.

Prof. Dr. Rodrigo Cutri
Reitor do Centro Universitário Fundação Santo 

André 
Presidente da Fundação Santo André

4979-3333 4



I. Disposições Gerais

1. O Processo Seletivo Vestibular Unificado do 
Centro Universitário Fundação Santo André – Vestibu-
lar 2021 - 1º semestre tem por objetivo selecionar 
candidatos para cursos de Ensino Superior, no Centro 
Universitário Fundação Santo André, por meio de 
prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório.

1.1. O Vestibular 2021 - 1º semestre destina-se a 
candidatos que concluíram o Ensino Médio ou equiva-
lente e aos diplomados em nível superior.

1.2. Os cursos ofertados neste processo seletivo 
vestiular são devidamente reconhecidos e autoriza-
dos, podendo tais informações, assim como as 
respectivas matrizes curriculares, serem consultadas 
no sítio eletrônico da Fundação Santo André 

(www.fsa.br) ou diretamente no site específico dos 
cursos de graduação (https://www.fsa.br/graduacao/), 
sem prejuízo de sua disponibilização em anexo espe-
cífico deste edital.

2. O prazo de inscrições será de 14/09/2020  a 
29/01/2021.

2.1 A eventual prorrogação do prazo de inscrições 
será informada no site do Processo Seletivo Vestibu-
lar.

3. O candidato poderá apresentar a(s) nota(s) 
obtida(s) no ENEM (Exame Nacional do Ensino 
Médio), para cálculo da nota de classificação do 
Processo Seletivo Vestibular 2021 - 1º semestre, de 
acordo com as disposições previstas no item 24 e 
seus subitens deste edital. 

3.1. Nessa situação, o candidato será dispensado 
da realização da prova e terá sua classificação de 
acordo com a nota do ENEM.

4. Para o candidato que não apresentar a nota 

obtida no ENEM, a realização da prova é obrigatória.

5. A prova será facultativa aos portadores de 
diploma em nível superior, ficando a matrícula condi-
cionada à existência de vagas, conforme disposto no 
item 29 deste edital.

II. Inscrição

6. As Inscrições para o Vestibular 2021 - 1º 
semestre - modalidade Agendado, Nota do ENEM, 
Prova Tradicional on-line e Processo Seletivo Digital 
estarão abertas no período de 14 de setembro de 
2020, a partir das 10h, a 29 de janeiro de 2021, até às 
11h, e deverão ser feitas exclusivamente via Internet.

6.1. Para realizar a inscrição para o Vestibular 
2021 - 1º semestre, o candidato deverá:

a) acessar o site www.fsa.br/vestibular , ou de 
parceiro devidamente autorizado pela Fundação 
Santo André, e cadastrar-se utilizando seu número de 
CPF (Cadastro de Pessoa Física);

b) preencher o Formulário de Inscrição;

c) efetuar sua inscrição escolhendo o dia e horá-
rio da prova, dentre as datas e horários disponíveis na 
página de inscrição;

6.2. O candidato que utilizar a nota obtida no 
ENEM deverá escolher no formulário a forma de 
inscrição ENEM, preencher número de inscrição e o 
ano de referência do ENEM e enviar comprovante no 
site de preenchimento da ficha de inscrição sendo de 
inteira responsabilidade do candidato o fornecimento 
e o cadastramento da informação correta.

6.3. Não será aceita inclusão ou alteração do 
número de inscrição e da(s) nota(s) do ENEM após o 
término das inscrições.

7. O candidato com deficiência que necessite de 
atendimento especial deverá indicar essa opção no 

formulário no ato da inscrição.

7.1. Após confirmação da inscrição, o candidato 
será contatado pela Fundação Santo André afim de 
que sejam providenciadas as adaptações necessárias 
e a aplicação da prova.

8. São de exclusiva responsabilidade do candi-
dato as informações registradas na ficha de inscrição, 
sob as penas da lei.

9. A adequação, veracidade, autenticidade e 
atualização das informações e documentos apresen-
tados pelo candidato são de sua responsabilidade 
exclusiva, sendo que eventual irregularidade docu-
mental ou de informação poderá ensejar na exclusão 
do processo vestibular, no indeferimento da matrícula, 
em seu cancelamento quando já efetivada, em sua 
ausência de renovação ou o impedimento na emissão 
do diploma.

10. A inscrição do candidato no Vestibular 2021 - 
1º semestre implica no completo conhecimento e a 
tácita e irrestrita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, assim como das disposi-
ções pertinentes legais e nos atos normativos inter-
nos, disponíveis no sítio eletrônico da Instituição, não 
podendo alegar posterior desconhecimento quanto a 
todas elas.

11. Os candidatos poderão optar pela utilização 
de nome social, de acordo com sua identidade de 
gênero.

11.1. O candidato que desejar utiliza-se de nome 
social deverá assinalar essa opção exclusivamente 
no ato de inscrição, indicando o gênero que se identifi-
ca e o prenome utilizado.

11.2. Nas divulgações das listas e demais informa-
ções relativas ao Processo Seletivo Vestibular, o 
candidato que optar pela utilização de nome social 
será designado por ele, acompanhado de seu nome 
civil e número de documento, da seguinte forma: 
“<nome social> - <nome civil>” - <documento>.

III. Processo Seletivo Agendado

12. As provas serão realizadas no campus do 
Centro Universitário Fundação Santo André, localiza-
do na Avenida Príncipe de Gales, número 821 – bairro 
Vila Príncipe de Gales, Santo André/SP – CEP 09060-

-650.

12.1. O candidato deve comparecer e se apresentar 
ao local de realização da prova de vestibular com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário 
previsto para seu início, munido de:

a) caneta esferográfica de tinta preta ou azul, 
lápis e borracha.

b) documento de identidade original com foto, 
tais como Cédula de Identidade (RG) e Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH), ou outros legalmente 
aceitos;

c) comprovante de inscrição no Processo Seleti-
vo.

12.2. As provas serão realizadas entre o período de  
a 17/09/2020 a 30/01/2021. As datas e horários de 
realização serão disponibilizados pelo site do Proces-
so Seletivo Vestibular, na página de inscrição.

12.2.1. Eventuais prorrogações no período de realiza-
ção das provas serão informadas no site do Processo 
Seletivo Vestibular.

12.2.2.  A prova terá como base as informações, 
conceitos e conhecimentos trabalhados no Ensino 
Médio, avaliados por meio de uma Prova de Redação 
(dissertação), a partir de um tema preestabelecido, 
com nota variando 0,0 (zero) a 1.000 (mil) pontos.

12.3. Espera-se que o candidato produza uma 
dissertação em prosa na norma-padrão da língua 
portuguesa, devendo demonstrar domínio dos meca-
nismos de coesão e coerência textual, considerando a 
importância de apresentar um texto bem articulado.

12.3.1. Será atribuída nota zero à redação que:

a) fugir ao tema e/ou gênero propostos;

b) apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, 
marca ou informação não pertinente ao solicitado na 
proposta da redação que não possa permitir a identifi-
cação do candidato;

c) estiver em branco;

d) apresentar textos sob forma não articulada 
verbalmente (apenas com desenhos, números e/ou 
palavras soltas e/ou em versos);

e) for escrita em outra língua que não a portu-

guesa;

f) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível;

g) apresentar o texto definitivo fora do espaço 
reservado para tal;

h) apresentar menos de 20 (vinte) linhas (sem 
contar o título);

i) for composta integralmente por cópia de 
trechos da coletânea ou de quaisquer outras partes 
da proposta.

12.4. O candidato que obtiver nota 0 (zero) na prova 
será automaticamente eliminado, considerando-se 
reprovado. 

12.5. A prova terá 1 (uma) hora de duração, somen-
te sendo permitido ao candidato retirar-se definitava-
mente sa sala após transcorrido o tempo mínimo de 
30 (trinta) minutos após seu início.

12.6. Não será permitido:

a) qualquer tipo de consulta (ex., códigos, leis, 
livros, cadernos, anotações, resumos, etc.);

b) o uso de aparelhos eletrônicos (tais como 
celular e smartphone, tablet, iPad, leitores digitais, 
calculadora, etc.), bem como de relógios e outros, 
sendo que, caso esteja portando algum destes itens, 
deverá providenciar que estejam devidamente guar-
dados, fora de seu alcance, e, quanto aos eletrônicos, 
devidamente desligados. 

12.6.1. A não observância destas regras e a eventual 
consulta ou utilização de materiais e/ou aparelhos 
eletrônicos durante o período de realização da prova 
ensejará sua anulação e a atribuição de nota 0 (zero) 
ao candidato.

12.7. A prova é individual, não sendo permitida 
qualquer espécie de consulta, tampouco interação ou 
comunicação entre os cadidatos.

12.8. É de exclusiva responsabilidade do candidato 
o preenchimento da folha de respostas, sendo vedada 
qualquer modificação posterior.

12.9. Em caso de desclassificação, o candidato 
poderá reagendar o processo seletivo para uma nova 
data, ocasião em que serão aplicadas as mesmas 
normas deste edital, inclusive quanto a realização de 

nova prova.

 12.9.1. O reagendamento e a realização de nova 
prova serão permitidos no máximo até 3 (três) novas 
oportunidades, cuja reprovação na última tornará o 
candidato inapto a ingressar no curso de graduação 
pelo presente Processo Seletivo Vestibular, podendo, 
contudo, inscrever-se no próximo processo vestibular. 

12.10. Não serão admitidas solicitações de vista, 
recurso, revisão ou recontagem da prova e da nota.

IV. Processo Seletivo Digital

13 A prova poderá ser realizada de forma 
ONLINE, imediata e automaticamente pelos candida-
tos após a conclusão de sua inscrição, ou a qualquer 
momento. 

14 A prova online será realizada por meio do site 
do Processo Seletivo Vestibular :

(www.fsa.br/vestibular) ou de parceiro devidamente 
autorizado pela Fundação Santo André.

15 Para realizar a prova, o candidato deverá ter  
acesso à rede de internet, podendo respondé-la do 
local de sua preferência.

16 Aplicam-se à prova online as mesmas disposi-
ções previstas no Capítulo III – Processo Seletivo 
Agendado deste edital.

V. Processo Seletivo Tradicional on-line 

17 A prova poderá ser realizada de forma 
ONLINE, imediata e automaticamente pelos candida-
tos após a conclusão de sua inscrição, ou a qualquer 
momento

18 O Exame do Vestibular Tradicional on-line 
será realizado por meio da plataforma on-line de 
parceiro devidamente autorizado, a prova terá dura-
ção de 01hora e 30 minutos. As informações sobre a 
realização da prova constarão no comprovante de 
Inscrição.

19 A prova Tradicional online será realizada por 
meio do site do Processo Seletivo Vestibular:

(www.fsa.br/vestibular) ou de parceiro devidamente 
autorizado pela Fundação Santo André.

20  O exame é elaborado tendo por base compe-
tências e habilidades desenvolvidas durante a vida 
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escolar do candidato, avaliadas por intermédio de: 
Prova na forma de teste de múltipla escolha, com 
quatro alternativas), com um total de 20 questões 
distribuídas da seguinte maneira: Linguagens e Códi-
gos e Suas Tecnologias - 6 questões, sendo 2 de 
Língua Inglesa; Matemática e Suas Tecnologias - 4 
questões; Ciências da Natureza e Suas Tecnologias - 
5 questões e Ciências Humanas e Suas Tecnologias – 
5 questões, com nota variando 0,0 (zero) a 1.000 (mil) 
pontos

21 Para realizar a prova, o candidato deverá ter 
acesso à rede de internet, podendo respondé-la do 
local de sua preferência.

22 Não serão admitidas solicitações de revisão, 
vistas ou recontagem de nota do exame.

23 Estará desclassificado o candidato que obtiver 
nota zero.

VI. Classificação e convocação para a matrícula

24  A classificação do candidato será feita em 
ordem decrescente, de acordo com os pontos (notas) 
obtidos na prova agendada, prova tradicional on-line 
ou prova digital, de acordo com o valor máximo de 
1.000 (mil) pontos, considerando a disponibilidade de 
vagas.

25 O Cálculo da nota para a Classificação do 
Processo Seletivo Vestibular 2021 - 1º semestre com 
a utilização da (s) nota (s) do ENEM (Exame Nacional 
do Ensino Médio) se dará da seguinte forma:

25.1.1 Para uso da nota do ENEM até 2008:

Nota para classificação do Vestibular 2021 1º semes-
tre= (Nota da Prova Objetiva do ENEM até 2008)*10

25.1.2 Para a utilização da(s) nota(s) do ENEM de 
2009 em diante:

Nota1 = Nota na Prova I do ENEM (Ciências da Natu-
reza e Suas Tecnologias) / 50,00

Nota2 = Nota na Prova II do ENEM (Ciências Huma-
nas e Suas Tecnologias) / 50,00

Nota3 = Nota na Prova III do ENEM (Linguagens, 
Códigos e Suas Tecnologias) / 41,67

Nota4 = Nota na Prova IV do ENEM (Matemática e 
Suas Tecnologias) / 62,50

Nota5 = Nota na Prova V do ENEM (Redação) / 50

Nota para classificação do Vestibular 2021 1º semes-
tre = (Nota1 + Nota2 + Nota3 + Nota4 + Nota5 )*10

25.2 No caso de empate entre candidatos, serão 
utilizados os seguintes critérios:

a) candidato com deficiência;

b) candidato com maior idade.

26 A classificação obtida no Processo Seletivo 
será válida somente para matrícula no 1º semestre do 
ano letivo de 2021.

26.1 A lista dos classificados, com a divulgação 
nominal dos candidatos, estará disponível em, no 
máximo, 24 (vinte e quatro) horas da realização da 
prova, e será publicada no site do Processo Seletivo 
Vestibular (www.fsa.br/vestibular). 

26.2 No ato de publicação da lista dos classificados 
serão informados os dias e horários para realização 
das matrículas.

VII. Matrícula

27 Os candidatos convocados deverão realizar 
sua matrícula de 2ª (segunda-feira) a 6ª (sexta-feira), 

em dias úteis, no horário das 09h às 17h30, na Secre-
taria Geral de Atendimento (SGA), localizada no 
interior do campus do Centro Universitário Fundação 
Santo André (Av. Príncipe de Gales, nº 821 – bairro 
Vila Príncipe de Gales – Santo André/SP – CEP 
09060-650).

27.1 O candidato menor de 18 anos deverá estar 
obrigatoriamente acompanhado, no ato da matrícula, 
de seu representante legal.

28 O candidato que não efetuar a matrícula no 
prazo determinado será considerado desistente, 
perdendo o direito à vaga.

29 Findo o processo seletivo, esgotadas todas as 
fases previstas neste edital para matrícula e restando 
vagas, poderão ser matriculados os portadores de 

diploma de graduação, conforme legislação vigente, 
bem como os demais candidatos aprovados no Vesti-
bular 2021 - 1º semestre

30 Por ocasião da matrícula, o candidato deverá 
apresentar cópias autenticadas, ou cópias simples 
acompanhadas dos originais, de todos os documen-
tos descritos a seguir:

 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA 
MATRÍCULA

A. Certidão de Nascimento ou Casamento - 2 cópias

B. Carteira de Identidade (RG)  - 2 cópias

C. CPF 2 cópias

D. Certificado de Conclusão do Ensino Médio (ou item 
F) - 2 cópias

E. Histórico Escolar do Ensino Médio - 2 cópias

F. Diploma do Curso Superior ou diploma referente ao 
Ensino Médio, registrado no CEE ou MEC (substituem 
os itens “d” e “e”) - 2 cópias

G. Comprovante de residência (conta pública - água, 
luz, gás, telefone) emitida no mês da matrícula ou no 
mês anterior - 2 cópias

H. Comprovante de regularidade com o serviço militar 
(quando couber) - 1 cópia

I. Comprovante de regularidade eleitoral - 1 cópia

J. Carteira de Identidade do Representante Legal 
(quando couber – subitem 30.1). - 1 cópia

K. CPF do Representante Legal (quando couber – 
subitem 30.1). - 1 cópia

 

30.1 Conforme elencado nas letras J e K acima, no 
caso de candidato menor de 18 anos, além de seus 
documentos, o Representante Legal deverá entregar 
uma cópia de seu RG e CPF, apresentando os origi-
nais para conferência.

31 É obrigatória a apresentação do comprovante 
de pagamento da primeira mensalidade de 2021-1º 

semstre para que seja efetuada a matrícula.

32 A matrícula somente será considerada efeti-
vada se, até o último dia útil que antecede o início das 
aulas, o candidato tiver apresentado os documentos 
relacionados no item 30 deste edital.

33 Se o número de candidatos classificados for 
inferior ao número mínimo de alunos necessário à 
formação da turma, conforme definição da Instituição, 
a Fundação Santo André se reserva o direito de efeti-
var ou não as respectivas matrículas, a partir de 
decisão que deverá ser tomada pelo Conselho 
Universitário do Centro Universitário Fundação Santo 
André e pelo Conselho Diretor da Fundação Santo 
André.

33.1 No caso de não abertura de turma, será facul-
tado ao candidato optar pela realização de outro curso 
cuja turma seja formada, desde que academicamente 
viável, ocasião em que serão aplicados os valores 
vigentes para o novo curso escolhido.

33.2 Caso o candidato não tenha interesse ou não 
concorde com sua matrícula em outro curso, todos os 
valores pagos até então serão integralmente devolvi-
dos, considerando-se, para todos os efeitos, indeferi-
da a matrícula.

34 Se, embora não aberta turma inicial ou, se 
aberta, houver o preenchimento de todas as vagas e 
não se mostre viável a abertura de nova turma, mas 
existindo turma em andamento e havendo viabilidade 
acadêmica, a Fundação Santo André se reserva o 
direito de alocar os candidatos nesta turma já existen-
te.

34.1 Se o candidato se opuser a sua alocação em 
turma em andamento definida neste item, deverá 
solicitar o cancelamento formal de sua matrícula, de 
acordo com as disposições e sanções previstas no 
contrato de prestação de serviços educacionais.

35 Durante todo o processo, o Centro Universitá-
rio Fundação Santo André se reserva o direito de 
alterar e/ou atualizar os cursos e suas respectivas 
vagas.

36 O candidato fica plenamente ciente e concor-
da expressamente que, caso não haja quantidade 

suficiente de alunos para a formação de turma, no 
período originalmente escolhido, no semestre do 
curso ou nos semestres ou nos anos letivos posterio-
res, a matrícula inicial ou a continuidade do curso será 
realizada em outra turma existente para o semestre 
ou ano letivo, ainda que em período diverso do perío-
do originalmente escolhido, aplicando-se, neste caso, 
o valor vigente para aquele período que será efetiva-
mente cursado.

37 O candidato fica plenamente ciente e concor-
da expressamente que todas as bolsas e descontos 
oferecidos obedecerão às determinações da Institui-
ção, por meio de seus conselhos deliberativos, 
podendo ser alteradas ou canceladas a qualquer 
momento, de acordo com as regras vigentes à época.

VIII. Disposições finais

38 O início das aulas, no 1º semestre do ano 
letivo de 2021, será informado no ato da matrícula, 
conforme calendário acadêmico do Centro Universitá-
rio Fundação Santo André, que estará disponível 
também de forma online, em seu site.

39 Os cursos oferecidos pelo Centro Universitá-
rio Fundação Santo André são os disponíveis no site 
de inscrição para o Vestibular 2021 - 1º semestre e no 
anexo próprio deste edital.

39.1 É facultado ao candidato matriculado solicitar 
o cancelamento de matrícula, desde que protocole 
sua solicitação antes do início do semestre letivo, 
devendo, para tanto, preencher requerimento na 
Secretaria Geral de Atendimento (SGA).

39.2 No caso de cancelamento, desde que efetua-
do no prazo estipulado neste item, será restituída a 
importância de 80% (oitenta por cento) do valor pago, 
ficando o restante (20% (vinte por cento)) retido como 
sanção.

39.3 Os demais casos de cancelamento, desistên-
cia ou trancamento seguirão as normas regimentais e 
o contrato de prestação de serviços educacionais.

40 Eventuais casos omissos relativos ao Vestibu-
lar 2021 - 1º semestre serão resolvidos pela Pró-Rei-
toria de Graduação, de acordo com a legislação perti-
nente, inclusive os atos normativos internos.

41 O período de realização do Vestibular 2021 - 

1º semestre poderá ser prorrogado à critério da 
Pró-Reitoria de Graduação, conforme previsto neste 
edital.

42 A Fundação Santo André não se responsabili-
za, em nenhuma circunstância, por eventuais proble-
mas de ordem técnica dos computadores e/ou outros 
aparelhos utilizados pelos candidatos, inclusivve 
relativos a software e hardware, bem como por qual-
quer falha quanto a internet, de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, bem 
como outros fatores de ordem técnica que impossibili-
tem a transferência de dados.

43 O Centro Universitário Fundação Santo André 
reserva-se o direito de realizar novo Processo Seleti-
vo para completar o número de vagas disposto na 
Descrição dos Cursos de Graduação constante no 
Manual do Candidato.

Santo André, 17 de agosto de 2020.

Prof. Dr. Rodrigo Cutri
Reitor do Centro Universitário Fundação Santo 

André 
Presidente da Fundação Santo André
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I. Disposições Gerais

1. O Processo Seletivo Vestibular Unificado do 
Centro Universitário Fundação Santo André – Vestibu-
lar 2021 - 1º semestre tem por objetivo selecionar 
candidatos para cursos de Ensino Superior, no Centro 
Universitário Fundação Santo André, por meio de 
prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório.

1.1. O Vestibular 2021 - 1º semestre destina-se a 
candidatos que concluíram o Ensino Médio ou equiva-
lente e aos diplomados em nível superior.

1.2. Os cursos ofertados neste processo seletivo 
vestiular são devidamente reconhecidos e autoriza-
dos, podendo tais informações, assim como as 
respectivas matrizes curriculares, serem consultadas 
no sítio eletrônico da Fundação Santo André 

(www.fsa.br) ou diretamente no site específico dos 
cursos de graduação (https://www.fsa.br/graduacao/), 
sem prejuízo de sua disponibilização em anexo espe-
cífico deste edital.

2. O prazo de inscrições será de 14/09/2020  a 
29/01/2021.

2.1 A eventual prorrogação do prazo de inscrições 
será informada no site do Processo Seletivo Vestibu-
lar.

3. O candidato poderá apresentar a(s) nota(s) 
obtida(s) no ENEM (Exame Nacional do Ensino 
Médio), para cálculo da nota de classificação do 
Processo Seletivo Vestibular 2021 - 1º semestre, de 
acordo com as disposições previstas no item 24 e 
seus subitens deste edital. 

3.1. Nessa situação, o candidato será dispensado 
da realização da prova e terá sua classificação de 
acordo com a nota do ENEM.

4. Para o candidato que não apresentar a nota 

obtida no ENEM, a realização da prova é obrigatória.

5. A prova será facultativa aos portadores de 
diploma em nível superior, ficando a matrícula condi-
cionada à existência de vagas, conforme disposto no 
item 29 deste edital.

II. Inscrição

6. As Inscrições para o Vestibular 2021 - 1º 
semestre - modalidade Agendado, Nota do ENEM, 
Prova Tradicional on-line e Processo Seletivo Digital 
estarão abertas no período de 14 de setembro de 
2020, a partir das 10h, a 29 de janeiro de 2021, até às 
11h, e deverão ser feitas exclusivamente via Internet.

6.1. Para realizar a inscrição para o Vestibular 
2021 - 1º semestre, o candidato deverá:

a) acessar o site www.fsa.br/vestibular , ou de 
parceiro devidamente autorizado pela Fundação 
Santo André, e cadastrar-se utilizando seu número de 
CPF (Cadastro de Pessoa Física);

b) preencher o Formulário de Inscrição;

c) efetuar sua inscrição escolhendo o dia e horá-
rio da prova, dentre as datas e horários disponíveis na 
página de inscrição;

6.2. O candidato que utilizar a nota obtida no 
ENEM deverá escolher no formulário a forma de 
inscrição ENEM, preencher número de inscrição e o 
ano de referência do ENEM e enviar comprovante no 
site de preenchimento da ficha de inscrição sendo de 
inteira responsabilidade do candidato o fornecimento 
e o cadastramento da informação correta.

6.3. Não será aceita inclusão ou alteração do 
número de inscrição e da(s) nota(s) do ENEM após o 
término das inscrições.

7. O candidato com deficiência que necessite de 
atendimento especial deverá indicar essa opção no 

formulário no ato da inscrição.

7.1. Após confirmação da inscrição, o candidato 
será contatado pela Fundação Santo André afim de 
que sejam providenciadas as adaptações necessárias 
e a aplicação da prova.

8. São de exclusiva responsabilidade do candi-
dato as informações registradas na ficha de inscrição, 
sob as penas da lei.

9. A adequação, veracidade, autenticidade e 
atualização das informações e documentos apresen-
tados pelo candidato são de sua responsabilidade 
exclusiva, sendo que eventual irregularidade docu-
mental ou de informação poderá ensejar na exclusão 
do processo vestibular, no indeferimento da matrícula, 
em seu cancelamento quando já efetivada, em sua 
ausência de renovação ou o impedimento na emissão 
do diploma.

10. A inscrição do candidato no Vestibular 2021 - 
1º semestre implica no completo conhecimento e a 
tácita e irrestrita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, assim como das disposi-
ções pertinentes legais e nos atos normativos inter-
nos, disponíveis no sítio eletrônico da Instituição, não 
podendo alegar posterior desconhecimento quanto a 
todas elas.

11. Os candidatos poderão optar pela utilização 
de nome social, de acordo com sua identidade de 
gênero.

11.1. O candidato que desejar utiliza-se de nome 
social deverá assinalar essa opção exclusivamente 
no ato de inscrição, indicando o gênero que se identifi-
ca e o prenome utilizado.

11.2. Nas divulgações das listas e demais informa-
ções relativas ao Processo Seletivo Vestibular, o 
candidato que optar pela utilização de nome social 
será designado por ele, acompanhado de seu nome 
civil e número de documento, da seguinte forma: 
“<nome social> - <nome civil>” - <documento>.

III. Processo Seletivo Agendado

12. As provas serão realizadas no campus do 
Centro Universitário Fundação Santo André, localiza-
do na Avenida Príncipe de Gales, número 821 – bairro 
Vila Príncipe de Gales, Santo André/SP – CEP 09060-

-650.

12.1. O candidato deve comparecer e se apresentar 
ao local de realização da prova de vestibular com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário 
previsto para seu início, munido de:

a) caneta esferográfica de tinta preta ou azul, 
lápis e borracha.

b) documento de identidade original com foto, 
tais como Cédula de Identidade (RG) e Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH), ou outros legalmente 
aceitos;

c) comprovante de inscrição no Processo Seleti-
vo.

12.2. As provas serão realizadas entre o período de  
a 17/09/2020 a 30/01/2021. As datas e horários de 
realização serão disponibilizados pelo site do Proces-
so Seletivo Vestibular, na página de inscrição.

12.2.1. Eventuais prorrogações no período de realiza-
ção das provas serão informadas no site do Processo 
Seletivo Vestibular.

12.2.2.  A prova terá como base as informações, 
conceitos e conhecimentos trabalhados no Ensino 
Médio, avaliados por meio de uma Prova de Redação 
(dissertação), a partir de um tema preestabelecido, 
com nota variando 0,0 (zero) a 1.000 (mil) pontos.

12.3. Espera-se que o candidato produza uma 
dissertação em prosa na norma-padrão da língua 
portuguesa, devendo demonstrar domínio dos meca-
nismos de coesão e coerência textual, considerando a 
importância de apresentar um texto bem articulado.

12.3.1. Será atribuída nota zero à redação que:

a) fugir ao tema e/ou gênero propostos;

b) apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, 
marca ou informação não pertinente ao solicitado na 
proposta da redação que não possa permitir a identifi-
cação do candidato;

c) estiver em branco;

d) apresentar textos sob forma não articulada 
verbalmente (apenas com desenhos, números e/ou 
palavras soltas e/ou em versos);

e) for escrita em outra língua que não a portu-

guesa;

f) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível;

g) apresentar o texto definitivo fora do espaço 
reservado para tal;

h) apresentar menos de 20 (vinte) linhas (sem 
contar o título);

i) for composta integralmente por cópia de 
trechos da coletânea ou de quaisquer outras partes 
da proposta.

12.4. O candidato que obtiver nota 0 (zero) na prova 
será automaticamente eliminado, considerando-se 
reprovado. 

12.5. A prova terá 1 (uma) hora de duração, somen-
te sendo permitido ao candidato retirar-se definitava-
mente sa sala após transcorrido o tempo mínimo de 
30 (trinta) minutos após seu início.

12.6. Não será permitido:

a) qualquer tipo de consulta (ex., códigos, leis, 
livros, cadernos, anotações, resumos, etc.);

b) o uso de aparelhos eletrônicos (tais como 
celular e smartphone, tablet, iPad, leitores digitais, 
calculadora, etc.), bem como de relógios e outros, 
sendo que, caso esteja portando algum destes itens, 
deverá providenciar que estejam devidamente guar-
dados, fora de seu alcance, e, quanto aos eletrônicos, 
devidamente desligados. 

12.6.1. A não observância destas regras e a eventual 
consulta ou utilização de materiais e/ou aparelhos 
eletrônicos durante o período de realização da prova 
ensejará sua anulação e a atribuição de nota 0 (zero) 
ao candidato.

12.7. A prova é individual, não sendo permitida 
qualquer espécie de consulta, tampouco interação ou 
comunicação entre os cadidatos.

12.8. É de exclusiva responsabilidade do candidato 
o preenchimento da folha de respostas, sendo vedada 
qualquer modificação posterior.

12.9. Em caso de desclassificação, o candidato 
poderá reagendar o processo seletivo para uma nova 
data, ocasião em que serão aplicadas as mesmas 
normas deste edital, inclusive quanto a realização de 

nova prova.

 12.9.1. O reagendamento e a realização de nova 
prova serão permitidos no máximo até 3 (três) novas 
oportunidades, cuja reprovação na última tornará o 
candidato inapto a ingressar no curso de graduação 
pelo presente Processo Seletivo Vestibular, podendo, 
contudo, inscrever-se no próximo processo vestibular. 

12.10. Não serão admitidas solicitações de vista, 
recurso, revisão ou recontagem da prova e da nota.

IV. Processo Seletivo Digital

13 A prova poderá ser realizada de forma 
ONLINE, imediata e automaticamente pelos candida-
tos após a conclusão de sua inscrição, ou a qualquer 
momento. 

14 A prova online será realizada por meio do site 
do Processo Seletivo Vestibular :

(www.fsa.br/vestibular) ou de parceiro devidamente 
autorizado pela Fundação Santo André.

15 Para realizar a prova, o candidato deverá ter  
acesso à rede de internet, podendo respondé-la do 
local de sua preferência.

16 Aplicam-se à prova online as mesmas disposi-
ções previstas no Capítulo III – Processo Seletivo 
Agendado deste edital.

V. Processo Seletivo Tradicional on-line 

17 A prova poderá ser realizada de forma 
ONLINE, imediata e automaticamente pelos candida-
tos após a conclusão de sua inscrição, ou a qualquer 
momento

18 O Exame do Vestibular Tradicional on-line 
será realizado por meio da plataforma on-line de 
parceiro devidamente autorizado, a prova terá dura-
ção de 01hora e 30 minutos. As informações sobre a 
realização da prova constarão no comprovante de 
Inscrição.

19 A prova Tradicional online será realizada por 
meio do site do Processo Seletivo Vestibular:

(www.fsa.br/vestibular) ou de parceiro devidamente 
autorizado pela Fundação Santo André.

20  O exame é elaborado tendo por base compe-
tências e habilidades desenvolvidas durante a vida 

escolar do candidato, avaliadas por intermédio de: 
Prova na forma de teste de múltipla escolha, com 
quatro alternativas), com um total de 20 questões 
distribuídas da seguinte maneira: Linguagens e Códi-
gos e Suas Tecnologias - 6 questões, sendo 2 de 
Língua Inglesa; Matemática e Suas Tecnologias - 4 
questões; Ciências da Natureza e Suas Tecnologias - 
5 questões e Ciências Humanas e Suas Tecnologias – 
5 questões, com nota variando 0,0 (zero) a 1.000 (mil) 
pontos

21 Para realizar a prova, o candidato deverá ter 
acesso à rede de internet, podendo respondé-la do 
local de sua preferência.

22 Não serão admitidas solicitações de revisão, 
vistas ou recontagem de nota do exame.

23 Estará desclassificado o candidato que obtiver 
nota zero.

VI. Classificação e convocação para a matrícula

24  A classificação do candidato será feita em 
ordem decrescente, de acordo com os pontos (notas) 
obtidos na prova agendada, prova tradicional on-line 
ou prova digital, de acordo com o valor máximo de 
1.000 (mil) pontos, considerando a disponibilidade de 
vagas.

25 O Cálculo da nota para a Classificação do 
Processo Seletivo Vestibular 2021 - 1º semestre com 
a utilização da (s) nota (s) do ENEM (Exame Nacional 
do Ensino Médio) se dará da seguinte forma:

25.1.1 Para uso da nota do ENEM até 2008:

Nota para classificação do Vestibular 2021 1º semes-
tre= (Nota da Prova Objetiva do ENEM até 2008)*10

25.1.2 Para a utilização da(s) nota(s) do ENEM de 
2009 em diante:

Nota1 = Nota na Prova I do ENEM (Ciências da Natu-
reza e Suas Tecnologias) / 50,00

Nota2 = Nota na Prova II do ENEM (Ciências Huma-
nas e Suas Tecnologias) / 50,00

Nota3 = Nota na Prova III do ENEM (Linguagens, 
Códigos e Suas Tecnologias) / 41,67

Nota4 = Nota na Prova IV do ENEM (Matemática e 
Suas Tecnologias) / 62,50

Nota5 = Nota na Prova V do ENEM (Redação) / 50

Nota para classificação do Vestibular 2021 1º semes-
tre = (Nota1 + Nota2 + Nota3 + Nota4 + Nota5 )*10

25.2 No caso de empate entre candidatos, serão 
utilizados os seguintes critérios:

a) candidato com deficiência;

b) candidato com maior idade.

26 A classificação obtida no Processo Seletivo 
será válida somente para matrícula no 1º semestre do 
ano letivo de 2021.

26.1 A lista dos classificados, com a divulgação 
nominal dos candidatos, estará disponível em, no 
máximo, 24 (vinte e quatro) horas da realização da 
prova, e será publicada no site do Processo Seletivo 
Vestibular (www.fsa.br/vestibular). 

26.2 No ato de publicação da lista dos classificados 
serão informados os dias e horários para realização 
das matrículas.

VII. Matrícula

27 Os candidatos convocados deverão realizar 
sua matrícula de 2ª (segunda-feira) a 6ª (sexta-feira), 

em dias úteis, no horário das 09h às 17h30, na Secre-
taria Geral de Atendimento (SGA), localizada no 
interior do campus do Centro Universitário Fundação 
Santo André (Av. Príncipe de Gales, nº 821 – bairro 
Vila Príncipe de Gales – Santo André/SP – CEP 
09060-650).

27.1 O candidato menor de 18 anos deverá estar 
obrigatoriamente acompanhado, no ato da matrícula, 
de seu representante legal.

28 O candidato que não efetuar a matrícula no 
prazo determinado será considerado desistente, 
perdendo o direito à vaga.

29 Findo o processo seletivo, esgotadas todas as 
fases previstas neste edital para matrícula e restando 
vagas, poderão ser matriculados os portadores de 
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diploma de graduação, conforme legislação vigente, 
bem como os demais candidatos aprovados no Vesti-
bular 2021 - 1º semestre

30 Por ocasião da matrícula, o candidato deverá 
apresentar cópias autenticadas, ou cópias simples 
acompanhadas dos originais, de todos os documen-
tos descritos a seguir:

 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA 
MATRÍCULA

A. Certidão de Nascimento ou Casamento - 2 cópias

B. Carteira de Identidade (RG)  - 2 cópias

C. CPF 2 cópias

D. Certificado de Conclusão do Ensino Médio (ou item 
F) - 2 cópias

E. Histórico Escolar do Ensino Médio - 2 cópias

F. Diploma do Curso Superior ou diploma referente ao 
Ensino Médio, registrado no CEE ou MEC (substituem 
os itens “d” e “e”) - 2 cópias

G. Comprovante de residência (conta pública - água, 
luz, gás, telefone) emitida no mês da matrícula ou no 
mês anterior - 2 cópias

H. Comprovante de regularidade com o serviço militar 
(quando couber) - 1 cópia

I. Comprovante de regularidade eleitoral - 1 cópia

J. Carteira de Identidade do Representante Legal 
(quando couber – subitem 30.1). - 1 cópia

K. CPF do Representante Legal (quando couber – 
subitem 30.1). - 1 cópia

 

30.1 Conforme elencado nas letras J e K acima, no 
caso de candidato menor de 18 anos, além de seus 
documentos, o Representante Legal deverá entregar 
uma cópia de seu RG e CPF, apresentando os origi-
nais para conferência.

31 É obrigatória a apresentação do comprovante 
de pagamento da primeira mensalidade de 2021-1º 

semstre para que seja efetuada a matrícula.

32 A matrícula somente será considerada efeti-
vada se, até o último dia útil que antecede o início das 
aulas, o candidato tiver apresentado os documentos 
relacionados no item 30 deste edital.

33 Se o número de candidatos classificados for 
inferior ao número mínimo de alunos necessário à 
formação da turma, conforme definição da Instituição, 
a Fundação Santo André se reserva o direito de efeti-
var ou não as respectivas matrículas, a partir de 
decisão que deverá ser tomada pelo Conselho 
Universitário do Centro Universitário Fundação Santo 
André e pelo Conselho Diretor da Fundação Santo 
André.

33.1 No caso de não abertura de turma, será facul-
tado ao candidato optar pela realização de outro curso 
cuja turma seja formada, desde que academicamente 
viável, ocasião em que serão aplicados os valores 
vigentes para o novo curso escolhido.

33.2 Caso o candidato não tenha interesse ou não 
concorde com sua matrícula em outro curso, todos os 
valores pagos até então serão integralmente devolvi-
dos, considerando-se, para todos os efeitos, indeferi-
da a matrícula.

34 Se, embora não aberta turma inicial ou, se 
aberta, houver o preenchimento de todas as vagas e 
não se mostre viável a abertura de nova turma, mas 
existindo turma em andamento e havendo viabilidade 
acadêmica, a Fundação Santo André se reserva o 
direito de alocar os candidatos nesta turma já existen-
te.

34.1 Se o candidato se opuser a sua alocação em 
turma em andamento definida neste item, deverá 
solicitar o cancelamento formal de sua matrícula, de 
acordo com as disposições e sanções previstas no 
contrato de prestação de serviços educacionais.

35 Durante todo o processo, o Centro Universitá-
rio Fundação Santo André se reserva o direito de 
alterar e/ou atualizar os cursos e suas respectivas 
vagas.

36 O candidato fica plenamente ciente e concor-
da expressamente que, caso não haja quantidade 

suficiente de alunos para a formação de turma, no 
período originalmente escolhido, no semestre do 
curso ou nos semestres ou nos anos letivos posterio-
res, a matrícula inicial ou a continuidade do curso será 
realizada em outra turma existente para o semestre 
ou ano letivo, ainda que em período diverso do perío-
do originalmente escolhido, aplicando-se, neste caso, 
o valor vigente para aquele período que será efetiva-
mente cursado.

37 O candidato fica plenamente ciente e concor-
da expressamente que todas as bolsas e descontos 
oferecidos obedecerão às determinações da Institui-
ção, por meio de seus conselhos deliberativos, 
podendo ser alteradas ou canceladas a qualquer 
momento, de acordo com as regras vigentes à época.

VIII. Disposições finais

38 O início das aulas, no 1º semestre do ano 
letivo de 2021, será informado no ato da matrícula, 
conforme calendário acadêmico do Centro Universitá-
rio Fundação Santo André, que estará disponível 
também de forma online, em seu site.

39 Os cursos oferecidos pelo Centro Universitá-
rio Fundação Santo André são os disponíveis no site 
de inscrição para o Vestibular 2021 - 1º semestre e no 
anexo próprio deste edital.

39.1 É facultado ao candidato matriculado solicitar 
o cancelamento de matrícula, desde que protocole 
sua solicitação antes do início do semestre letivo, 
devendo, para tanto, preencher requerimento na 
Secretaria Geral de Atendimento (SGA).

39.2 No caso de cancelamento, desde que efetua-
do no prazo estipulado neste item, será restituída a 
importância de 80% (oitenta por cento) do valor pago, 
ficando o restante (20% (vinte por cento)) retido como 
sanção.

39.3 Os demais casos de cancelamento, desistên-
cia ou trancamento seguirão as normas regimentais e 
o contrato de prestação de serviços educacionais.

40 Eventuais casos omissos relativos ao Vestibu-
lar 2021 - 1º semestre serão resolvidos pela Pró-Rei-
toria de Graduação, de acordo com a legislação perti-
nente, inclusive os atos normativos internos.

41 O período de realização do Vestibular 2021 - 

1º semestre poderá ser prorrogado à critério da 
Pró-Reitoria de Graduação, conforme previsto neste 
edital.

42 A Fundação Santo André não se responsabili-
za, em nenhuma circunstância, por eventuais proble-
mas de ordem técnica dos computadores e/ou outros 
aparelhos utilizados pelos candidatos, inclusivve 
relativos a software e hardware, bem como por qual-
quer falha quanto a internet, de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, bem 
como outros fatores de ordem técnica que impossibili-
tem a transferência de dados.

43 O Centro Universitário Fundação Santo André 
reserva-se o direito de realizar novo Processo Seleti-
vo para completar o número de vagas disposto na 
Descrição dos Cursos de Graduação constante no 
Manual do Candidato.

Santo André, 17 de agosto de 2020.

Prof. Dr. Rodrigo Cutri
Reitor do Centro Universitário Fundação Santo 

André 
Presidente da Fundação Santo André
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I. Disposições Gerais

1. O Processo Seletivo Vestibular Unificado do 
Centro Universitário Fundação Santo André – Vestibu-
lar 2021 - 1º semestre tem por objetivo selecionar 
candidatos para cursos de Ensino Superior, no Centro 
Universitário Fundação Santo André, por meio de 
prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório.

1.1. O Vestibular 2021 - 1º semestre destina-se a 
candidatos que concluíram o Ensino Médio ou equiva-
lente e aos diplomados em nível superior.

1.2. Os cursos ofertados neste processo seletivo 
vestiular são devidamente reconhecidos e autoriza-
dos, podendo tais informações, assim como as 
respectivas matrizes curriculares, serem consultadas 
no sítio eletrônico da Fundação Santo André 

(www.fsa.br) ou diretamente no site específico dos 
cursos de graduação (https://www.fsa.br/graduacao/), 
sem prejuízo de sua disponibilização em anexo espe-
cífico deste edital.

2. O prazo de inscrições será de 14/09/2020  a 
29/01/2021.

2.1 A eventual prorrogação do prazo de inscrições 
será informada no site do Processo Seletivo Vestibu-
lar.

3. O candidato poderá apresentar a(s) nota(s) 
obtida(s) no ENEM (Exame Nacional do Ensino 
Médio), para cálculo da nota de classificação do 
Processo Seletivo Vestibular 2021 - 1º semestre, de 
acordo com as disposições previstas no item 24 e 
seus subitens deste edital. 

3.1. Nessa situação, o candidato será dispensado 
da realização da prova e terá sua classificação de 
acordo com a nota do ENEM.

4. Para o candidato que não apresentar a nota 

obtida no ENEM, a realização da prova é obrigatória.

5. A prova será facultativa aos portadores de 
diploma em nível superior, ficando a matrícula condi-
cionada à existência de vagas, conforme disposto no 
item 29 deste edital.

II. Inscrição

6. As Inscrições para o Vestibular 2021 - 1º 
semestre - modalidade Agendado, Nota do ENEM, 
Prova Tradicional on-line e Processo Seletivo Digital 
estarão abertas no período de 14 de setembro de 
2020, a partir das 10h, a 29 de janeiro de 2021, até às 
11h, e deverão ser feitas exclusivamente via Internet.

6.1. Para realizar a inscrição para o Vestibular 
2021 - 1º semestre, o candidato deverá:

a) acessar o site www.fsa.br/vestibular , ou de 
parceiro devidamente autorizado pela Fundação 
Santo André, e cadastrar-se utilizando seu número de 
CPF (Cadastro de Pessoa Física);

b) preencher o Formulário de Inscrição;

c) efetuar sua inscrição escolhendo o dia e horá-
rio da prova, dentre as datas e horários disponíveis na 
página de inscrição;

6.2. O candidato que utilizar a nota obtida no 
ENEM deverá escolher no formulário a forma de 
inscrição ENEM, preencher número de inscrição e o 
ano de referência do ENEM e enviar comprovante no 
site de preenchimento da ficha de inscrição sendo de 
inteira responsabilidade do candidato o fornecimento 
e o cadastramento da informação correta.

6.3. Não será aceita inclusão ou alteração do 
número de inscrição e da(s) nota(s) do ENEM após o 
término das inscrições.

7. O candidato com deficiência que necessite de 
atendimento especial deverá indicar essa opção no 

formulário no ato da inscrição.

7.1. Após confirmação da inscrição, o candidato 
será contatado pela Fundação Santo André afim de 
que sejam providenciadas as adaptações necessárias 
e a aplicação da prova.

8. São de exclusiva responsabilidade do candi-
dato as informações registradas na ficha de inscrição, 
sob as penas da lei.

9. A adequação, veracidade, autenticidade e 
atualização das informações e documentos apresen-
tados pelo candidato são de sua responsabilidade 
exclusiva, sendo que eventual irregularidade docu-
mental ou de informação poderá ensejar na exclusão 
do processo vestibular, no indeferimento da matrícula, 
em seu cancelamento quando já efetivada, em sua 
ausência de renovação ou o impedimento na emissão 
do diploma.

10. A inscrição do candidato no Vestibular 2021 - 
1º semestre implica no completo conhecimento e a 
tácita e irrestrita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, assim como das disposi-
ções pertinentes legais e nos atos normativos inter-
nos, disponíveis no sítio eletrônico da Instituição, não 
podendo alegar posterior desconhecimento quanto a 
todas elas.

11. Os candidatos poderão optar pela utilização 
de nome social, de acordo com sua identidade de 
gênero.

11.1. O candidato que desejar utiliza-se de nome 
social deverá assinalar essa opção exclusivamente 
no ato de inscrição, indicando o gênero que se identifi-
ca e o prenome utilizado.

11.2. Nas divulgações das listas e demais informa-
ções relativas ao Processo Seletivo Vestibular, o 
candidato que optar pela utilização de nome social 
será designado por ele, acompanhado de seu nome 
civil e número de documento, da seguinte forma: 
“<nome social> - <nome civil>” - <documento>.

III. Processo Seletivo Agendado

12. As provas serão realizadas no campus do 
Centro Universitário Fundação Santo André, localiza-
do na Avenida Príncipe de Gales, número 821 – bairro 
Vila Príncipe de Gales, Santo André/SP – CEP 09060-

-650.

12.1. O candidato deve comparecer e se apresentar 
ao local de realização da prova de vestibular com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário 
previsto para seu início, munido de:

a) caneta esferográfica de tinta preta ou azul, 
lápis e borracha.

b) documento de identidade original com foto, 
tais como Cédula de Identidade (RG) e Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH), ou outros legalmente 
aceitos;

c) comprovante de inscrição no Processo Seleti-
vo.

12.2. As provas serão realizadas entre o período de  
a 17/09/2020 a 30/01/2021. As datas e horários de 
realização serão disponibilizados pelo site do Proces-
so Seletivo Vestibular, na página de inscrição.

12.2.1. Eventuais prorrogações no período de realiza-
ção das provas serão informadas no site do Processo 
Seletivo Vestibular.

12.2.2.  A prova terá como base as informações, 
conceitos e conhecimentos trabalhados no Ensino 
Médio, avaliados por meio de uma Prova de Redação 
(dissertação), a partir de um tema preestabelecido, 
com nota variando 0,0 (zero) a 1.000 (mil) pontos.

12.3. Espera-se que o candidato produza uma 
dissertação em prosa na norma-padrão da língua 
portuguesa, devendo demonstrar domínio dos meca-
nismos de coesão e coerência textual, considerando a 
importância de apresentar um texto bem articulado.

12.3.1. Será atribuída nota zero à redação que:

a) fugir ao tema e/ou gênero propostos;

b) apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, 
marca ou informação não pertinente ao solicitado na 
proposta da redação que não possa permitir a identifi-
cação do candidato;

c) estiver em branco;

d) apresentar textos sob forma não articulada 
verbalmente (apenas com desenhos, números e/ou 
palavras soltas e/ou em versos);

e) for escrita em outra língua que não a portu-

guesa;

f) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível;

g) apresentar o texto definitivo fora do espaço 
reservado para tal;

h) apresentar menos de 20 (vinte) linhas (sem 
contar o título);

i) for composta integralmente por cópia de 
trechos da coletânea ou de quaisquer outras partes 
da proposta.

12.4. O candidato que obtiver nota 0 (zero) na prova 
será automaticamente eliminado, considerando-se 
reprovado. 

12.5. A prova terá 1 (uma) hora de duração, somen-
te sendo permitido ao candidato retirar-se definitava-
mente sa sala após transcorrido o tempo mínimo de 
30 (trinta) minutos após seu início.

12.6. Não será permitido:

a) qualquer tipo de consulta (ex., códigos, leis, 
livros, cadernos, anotações, resumos, etc.);

b) o uso de aparelhos eletrônicos (tais como 
celular e smartphone, tablet, iPad, leitores digitais, 
calculadora, etc.), bem como de relógios e outros, 
sendo que, caso esteja portando algum destes itens, 
deverá providenciar que estejam devidamente guar-
dados, fora de seu alcance, e, quanto aos eletrônicos, 
devidamente desligados. 

12.6.1. A não observância destas regras e a eventual 
consulta ou utilização de materiais e/ou aparelhos 
eletrônicos durante o período de realização da prova 
ensejará sua anulação e a atribuição de nota 0 (zero) 
ao candidato.

12.7. A prova é individual, não sendo permitida 
qualquer espécie de consulta, tampouco interação ou 
comunicação entre os cadidatos.

12.8. É de exclusiva responsabilidade do candidato 
o preenchimento da folha de respostas, sendo vedada 
qualquer modificação posterior.

12.9. Em caso de desclassificação, o candidato 
poderá reagendar o processo seletivo para uma nova 
data, ocasião em que serão aplicadas as mesmas 
normas deste edital, inclusive quanto a realização de 

nova prova.

 12.9.1. O reagendamento e a realização de nova 
prova serão permitidos no máximo até 3 (três) novas 
oportunidades, cuja reprovação na última tornará o 
candidato inapto a ingressar no curso de graduação 
pelo presente Processo Seletivo Vestibular, podendo, 
contudo, inscrever-se no próximo processo vestibular. 

12.10. Não serão admitidas solicitações de vista, 
recurso, revisão ou recontagem da prova e da nota.

IV. Processo Seletivo Digital

13 A prova poderá ser realizada de forma 
ONLINE, imediata e automaticamente pelos candida-
tos após a conclusão de sua inscrição, ou a qualquer 
momento. 

14 A prova online será realizada por meio do site 
do Processo Seletivo Vestibular :

(www.fsa.br/vestibular) ou de parceiro devidamente 
autorizado pela Fundação Santo André.

15 Para realizar a prova, o candidato deverá ter  
acesso à rede de internet, podendo respondé-la do 
local de sua preferência.

16 Aplicam-se à prova online as mesmas disposi-
ções previstas no Capítulo III – Processo Seletivo 
Agendado deste edital.

V. Processo Seletivo Tradicional on-line 

17 A prova poderá ser realizada de forma 
ONLINE, imediata e automaticamente pelos candida-
tos após a conclusão de sua inscrição, ou a qualquer 
momento

18 O Exame do Vestibular Tradicional on-line 
será realizado por meio da plataforma on-line de 
parceiro devidamente autorizado, a prova terá dura-
ção de 01hora e 30 minutos. As informações sobre a 
realização da prova constarão no comprovante de 
Inscrição.

19 A prova Tradicional online será realizada por 
meio do site do Processo Seletivo Vestibular:

(www.fsa.br/vestibular) ou de parceiro devidamente 
autorizado pela Fundação Santo André.

20  O exame é elaborado tendo por base compe-
tências e habilidades desenvolvidas durante a vida 

escolar do candidato, avaliadas por intermédio de: 
Prova na forma de teste de múltipla escolha, com 
quatro alternativas), com um total de 20 questões 
distribuídas da seguinte maneira: Linguagens e Códi-
gos e Suas Tecnologias - 6 questões, sendo 2 de 
Língua Inglesa; Matemática e Suas Tecnologias - 4 
questões; Ciências da Natureza e Suas Tecnologias - 
5 questões e Ciências Humanas e Suas Tecnologias – 
5 questões, com nota variando 0,0 (zero) a 1.000 (mil) 
pontos

21 Para realizar a prova, o candidato deverá ter 
acesso à rede de internet, podendo respondé-la do 
local de sua preferência.

22 Não serão admitidas solicitações de revisão, 
vistas ou recontagem de nota do exame.

23 Estará desclassificado o candidato que obtiver 
nota zero.

VI. Classificação e convocação para a matrícula

24  A classificação do candidato será feita em 
ordem decrescente, de acordo com os pontos (notas) 
obtidos na prova agendada, prova tradicional on-line 
ou prova digital, de acordo com o valor máximo de 
1.000 (mil) pontos, considerando a disponibilidade de 
vagas.

25 O Cálculo da nota para a Classificação do 
Processo Seletivo Vestibular 2021 - 1º semestre com 
a utilização da (s) nota (s) do ENEM (Exame Nacional 
do Ensino Médio) se dará da seguinte forma:

25.1.1 Para uso da nota do ENEM até 2008:

Nota para classificação do Vestibular 2021 1º semes-
tre= (Nota da Prova Objetiva do ENEM até 2008)*10

25.1.2 Para a utilização da(s) nota(s) do ENEM de 
2009 em diante:

Nota1 = Nota na Prova I do ENEM (Ciências da Natu-
reza e Suas Tecnologias) / 50,00

Nota2 = Nota na Prova II do ENEM (Ciências Huma-
nas e Suas Tecnologias) / 50,00

Nota3 = Nota na Prova III do ENEM (Linguagens, 
Códigos e Suas Tecnologias) / 41,67

Nota4 = Nota na Prova IV do ENEM (Matemática e 
Suas Tecnologias) / 62,50

Nota5 = Nota na Prova V do ENEM (Redação) / 50

Nota para classificação do Vestibular 2021 1º semes-
tre = (Nota1 + Nota2 + Nota3 + Nota4 + Nota5 )*10

25.2 No caso de empate entre candidatos, serão 
utilizados os seguintes critérios:

a) candidato com deficiência;

b) candidato com maior idade.

26 A classificação obtida no Processo Seletivo 
será válida somente para matrícula no 1º semestre do 
ano letivo de 2021.

26.1 A lista dos classificados, com a divulgação 
nominal dos candidatos, estará disponível em, no 
máximo, 24 (vinte e quatro) horas da realização da 
prova, e será publicada no site do Processo Seletivo 
Vestibular (www.fsa.br/vestibular). 

26.2 No ato de publicação da lista dos classificados 
serão informados os dias e horários para realização 
das matrículas.

VII. Matrícula

27 Os candidatos convocados deverão realizar 
sua matrícula de 2ª (segunda-feira) a 6ª (sexta-feira), 

em dias úteis, no horário das 09h às 17h30, na Secre-
taria Geral de Atendimento (SGA), localizada no 
interior do campus do Centro Universitário Fundação 
Santo André (Av. Príncipe de Gales, nº 821 – bairro 
Vila Príncipe de Gales – Santo André/SP – CEP 
09060-650).

27.1 O candidato menor de 18 anos deverá estar 
obrigatoriamente acompanhado, no ato da matrícula, 
de seu representante legal.

28 O candidato que não efetuar a matrícula no 
prazo determinado será considerado desistente, 
perdendo o direito à vaga.

29 Findo o processo seletivo, esgotadas todas as 
fases previstas neste edital para matrícula e restando 
vagas, poderão ser matriculados os portadores de 

diploma de graduação, conforme legislação vigente, 
bem como os demais candidatos aprovados no Vesti-
bular 2021 - 1º semestre

30 Por ocasião da matrícula, o candidato deverá 
apresentar cópias autenticadas, ou cópias simples 
acompanhadas dos originais, de todos os documen-
tos descritos a seguir:

 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA 
MATRÍCULA

A. Certidão de Nascimento ou Casamento - 2 cópias

B. Carteira de Identidade (RG)  - 2 cópias

C. CPF 2 cópias

D. Certificado de Conclusão do Ensino Médio (ou item 
F) - 2 cópias

E. Histórico Escolar do Ensino Médio - 2 cópias

F. Diploma do Curso Superior ou diploma referente ao 
Ensino Médio, registrado no CEE ou MEC (substituem 
os itens “d” e “e”) - 2 cópias

G. Comprovante de residência (conta pública - água, 
luz, gás, telefone) emitida no mês da matrícula ou no 
mês anterior - 2 cópias

H. Comprovante de regularidade com o serviço militar 
(quando couber) - 1 cópia

I. Comprovante de regularidade eleitoral - 1 cópia

J. Carteira de Identidade do Representante Legal 
(quando couber – subitem 30.1). - 1 cópia

K. CPF do Representante Legal (quando couber – 
subitem 30.1). - 1 cópia

 

30.1 Conforme elencado nas letras J e K acima, no 
caso de candidato menor de 18 anos, além de seus 
documentos, o Representante Legal deverá entregar 
uma cópia de seu RG e CPF, apresentando os origi-
nais para conferência.

31 É obrigatória a apresentação do comprovante 
de pagamento da primeira mensalidade de 2021-1º 

semstre para que seja efetuada a matrícula.

32 A matrícula somente será considerada efeti-
vada se, até o último dia útil que antecede o início das 
aulas, o candidato tiver apresentado os documentos 
relacionados no item 30 deste edital.

33 Se o número de candidatos classificados for 
inferior ao número mínimo de alunos necessário à 
formação da turma, conforme definição da Instituição, 
a Fundação Santo André se reserva o direito de efeti-
var ou não as respectivas matrículas, a partir de 
decisão que deverá ser tomada pelo Conselho 
Universitário do Centro Universitário Fundação Santo 
André e pelo Conselho Diretor da Fundação Santo 
André.

33.1 No caso de não abertura de turma, será facul-
tado ao candidato optar pela realização de outro curso 
cuja turma seja formada, desde que academicamente 
viável, ocasião em que serão aplicados os valores 
vigentes para o novo curso escolhido.

33.2 Caso o candidato não tenha interesse ou não 
concorde com sua matrícula em outro curso, todos os 
valores pagos até então serão integralmente devolvi-
dos, considerando-se, para todos os efeitos, indeferi-
da a matrícula.

34 Se, embora não aberta turma inicial ou, se 
aberta, houver o preenchimento de todas as vagas e 
não se mostre viável a abertura de nova turma, mas 
existindo turma em andamento e havendo viabilidade 
acadêmica, a Fundação Santo André se reserva o 
direito de alocar os candidatos nesta turma já existen-
te.

34.1 Se o candidato se opuser a sua alocação em 
turma em andamento definida neste item, deverá 
solicitar o cancelamento formal de sua matrícula, de 
acordo com as disposições e sanções previstas no 
contrato de prestação de serviços educacionais.

35 Durante todo o processo, o Centro Universitá-
rio Fundação Santo André se reserva o direito de 
alterar e/ou atualizar os cursos e suas respectivas 
vagas.

36 O candidato fica plenamente ciente e concor-
da expressamente que, caso não haja quantidade 
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suficiente de alunos para a formação de turma, no 
período originalmente escolhido, no semestre do 
curso ou nos semestres ou nos anos letivos posterio-
res, a matrícula inicial ou a continuidade do curso será 
realizada em outra turma existente para o semestre 
ou ano letivo, ainda que em período diverso do perío-
do originalmente escolhido, aplicando-se, neste caso, 
o valor vigente para aquele período que será efetiva-
mente cursado.

37 O candidato fica plenamente ciente e concor-
da expressamente que todas as bolsas e descontos 
oferecidos obedecerão às determinações da Institui-
ção, por meio de seus conselhos deliberativos, 
podendo ser alteradas ou canceladas a qualquer 
momento, de acordo com as regras vigentes à época.

VIII. Disposições finais

38 O início das aulas, no 1º semestre do ano 
letivo de 2021, será informado no ato da matrícula, 
conforme calendário acadêmico do Centro Universitá-
rio Fundação Santo André, que estará disponível 
também de forma online, em seu site.

39 Os cursos oferecidos pelo Centro Universitá-
rio Fundação Santo André são os disponíveis no site 
de inscrição para o Vestibular 2021 - 1º semestre e no 
anexo próprio deste edital.

39.1 É facultado ao candidato matriculado solicitar 
o cancelamento de matrícula, desde que protocole 
sua solicitação antes do início do semestre letivo, 
devendo, para tanto, preencher requerimento na 
Secretaria Geral de Atendimento (SGA).

39.2 No caso de cancelamento, desde que efetua-
do no prazo estipulado neste item, será restituída a 
importância de 80% (oitenta por cento) do valor pago, 
ficando o restante (20% (vinte por cento)) retido como 
sanção.

39.3 Os demais casos de cancelamento, desistên-
cia ou trancamento seguirão as normas regimentais e 
o contrato de prestação de serviços educacionais.

40 Eventuais casos omissos relativos ao Vestibu-
lar 2021 - 1º semestre serão resolvidos pela Pró-Rei-
toria de Graduação, de acordo com a legislação perti-
nente, inclusive os atos normativos internos.

41 O período de realização do Vestibular 2021 - 

1º semestre poderá ser prorrogado à critério da 
Pró-Reitoria de Graduação, conforme previsto neste 
edital.

42 A Fundação Santo André não se responsabili-
za, em nenhuma circunstância, por eventuais proble-
mas de ordem técnica dos computadores e/ou outros 
aparelhos utilizados pelos candidatos, inclusivve 
relativos a software e hardware, bem como por qual-
quer falha quanto a internet, de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, bem 
como outros fatores de ordem técnica que impossibili-
tem a transferência de dados.

43 O Centro Universitário Fundação Santo André 
reserva-se o direito de realizar novo Processo Seleti-
vo para completar o número de vagas disposto na 
Descrição dos Cursos de Graduação constante no 
Manual do Candidato.

Santo André, 17 de agosto de 2020.

Prof. Dr. Rodrigo Cutri
Reitor do Centro Universitário Fundação Santo 

André 
Presidente da Fundação Santo André

4979-3333 7
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ANEXO I 

 

DENOMINAÇÃO 
DO CURSO GRAU MODALIDADE 

ATO 
AUTORIZATIVO 
(Publicação no 

DOE/ DOU) 
PERÍODO 

DURAÇÃO 
EM 

SEMESTRES 

Nº DE 
VAGAS 

AUTORIZADAS
 

Administração Bacharelado Presencial 

 
Portaria MEC 266 

de 03/04/2017 
Publicado em 

04/04/2017 (DOU) 
-  Renovação 

Reconhecimento 
 

Noturno 8 210 

Arquitetura e 
Urbanismo 
 

Bacharelado Presencial 

 
Portaria MEC nº 

646 de 
20/09/2018 

publicada no DOU 
em 24/09/2018 

Reconhecimento 
 

Noturno 10 140 

Ciências 
Biológicas 
 

Bacharelado Presencial 

 
Portaria CEE/GP 

275 de 
03/07/2012 

Publicada em 
06/07/2012 (DOE) 

Renovação 
Reconhecimento 

 

Noturno 
 8 140 

Ciências de 
Dados e 
Inteligência 
Artificial 

Bacharelado Presencial 

 

Noturno 8 70 

Ciências 
Contábeis  Bacharelado  Presencial 

 
Portaria MEC 820 
publicada no DOU 

de 22/11/18 
publicada no DOU 

em 26/11/18 
Renovação 

Reconhecimento 
 

Noturno 8 210 

Direito 
 Bacharelado Presencial 

 
Portaria MEC 245 

de 06/04/2018 
Publicado em 

09/04/2018 (DOU) 
Reconhecimento 

 

Noturno 10 
 

70 

 
Matutino 

 
10 

 
70 

Engenharia 
Ambiental Bacharelado Presencial 

Portaria CEE/GP 
113 de 

02/04/2014 
Publicada em 

05/04/2014 (DOE) 
-  Renovação 

Reconhecimento 
 

 
Noturno 

 
10 70 

Matutino 10 70 

Criação/Autorização
Resolução do
CONSUN nº
044/20 de

18/08/2020
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Engenharia Civil Bacharelado Presencial 

 
Portaria CEE/GP 
414 Publicada em 
23/10/2014 (DOE) 
- Reconhecimento 

 
Noturno 

 
10 70 

 
Matutino 

 
10 70 

Engenharia de 
Computação Bacharelado Presencial 

 
Portaria CEE/GP 
263 Publicada em 
10/06/2011 (DOE) 

-  Renovação 
Reconhecimento 

 

 
Noturno 

 
10 70 

 
Matutino 

 
10 70 

Engenharia de 
Materiais Bacharelado Presencial 

 
Portaria MEC 

915/18 de 
27/12/2018 

publicada no 
D.O.U  

28/12/2018 
Renovação 

Reconhecimento 
 

 
Noturno 

 
10 70 

Matutino 10 70 

Engenharia de 
Produção Bacharelado Presencial 

 
Portaria MEC 

915/18 de 
27/12/2018 

publicada no 
D.O.U  

28/12/2018 
Renovação 

Reconhecimento 
 

 
 

Noturno 
 

 
 

10 70 

Matutino 

 
 

10 70 

Engenharia 
Eletrônica Bacharelado Presencial 

 
Portaria MEC 

915/18 de 
27/12/2018 

publicada no 
D.O.U  

28/12/2018 
Renovação 

Reconhecimento 
 

 
Noturno 

 
10 70 

Matutino 10 70 

Engenharia de 
Energia Bacharelado Presencial 

 
 

Autorizado pela 
Resolução 021/18 

do Conselho 
Universitário 
publicada em 

14/08/18 
 
 

 
 

Noturno 
 
 

10 70 

 
Matutino 

 
10 70 

Engenharia 
Química Bacharelado Presencial 

 
Autorizado pela 

Resolução 022/18 
do Conselho 
Universitário 
publicado em 

14/08/18 

 
Noturno 

 
10 70 

 
Matutino 

 
10 70 
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Engenharia 
Mecânica Bacharelado Presencial 

Portaria MEC 
915/18 de  

 
27/12/2018 

publicada no 
D.O.U  

28/12/2018 
Renovação de 

Reconhecimento 
 

 
 

Noturno 
 
 

10 70 

 
Matutino 

 
10 70 

Gestão 
Financeira Tecnólogo Presencial 

Portaria MEC 
nº520 de 

26/07/2018, 
publicada no DOU 

em 31/07/18 – 
Reconhecimento 

 

Noturno 

 
 
4 
 

 

140 

Gestão da 
Qualidade Tecnólogo Presencial 

Portaria de 
Reconhecimento 
nº 299 de 15 de 
julho de 2020, 

publicado do DOU 
em 17/07/2020 

Noturno 4 140 

Gestão em 
Tecnologia da 
Informação 

Tecnólogo Presencial 

Portaria MEC 195 
de 22/03/2018 
Publicada em 
23/03/2018 - 
Autorização 

Noturno 4 140 

Análise e 
Desenvolvimento
de Sistemas  

Tecnólogo Presencial 

Autorizado pela 
Resolução 041/18 

do Conselho 
Universitário de 

30/10/2018 

Noturno 4 140 

Gestão em 
Recursos 
Humanos 

Tecnólogo Presencial 

Portaria MEC 340 
de 18/05/2018 
Publicada em 

21/05/2018 (DOU) 
- Reconhecimento 

Noturno 4 140 

História 
 Licenciatura  Presencial 

Portaria CEE/GP 
417 de 

18/10/2013 
Publicada em 

19/10/2013 (DOE) 
–  Renovação de 
Reconhecimento 

Noturno 8 70 

Letras 
 Licenciatura Presencial 

Portaria CEE/GP 
264 de 

10/06/2011 
Publicada em 
14/06/2011 -  

Renovação de 
Reconhecimento 

Noturno 8 70 

Logística Tecnólogo Presencial 

Portaria CEE/GP 
464 de 

19/11/2014 
Publicada em 

20/11/2014 (DOE) 
-  Renovação de 
Reconhecimento 

Noturno 4 140 
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Matemática 
 Licenciatura Presencial 

Portaria MEC 
915/18 de 

27/12/2018 
publicada no 

D.O.U  
28/12/2018 

Renovação de 
Reconhecimento 

Noturno 8 70 

Pedagogia 
 Licenciatura Presencial 

Portaria CEE/GP 
302 de 
14/07/2011 
Publicada em 
12/07/2011 (DOE) 
– Renovação 

 

Noturno 
 8 140 

Publicidade e 
Propaganda Bacharelado  Presencial 

ão 
Resolução do 
CONSUN nº 
054/18 de 
13/11/2018 

Noturno 8 140 

Química 
 Bacharelado Presencial 

Portaria CEE/GP 
58 de 06/02/2015 

Publicada em 
07/02/2015 (DOE) 

- Renovação 

Noturno 8 140 

Psicologia 
 Bacharelado Presencial 

 
Portaria MEC 

nº575 de 23/8/18, 
publicada do DOU 

em 27/8/18 

 
Noturno 

 
10 

 
140 

 
Matutino 

 
10 

 
140 

Psicologia  Licenciatura  Presencial 

Portaria MEC 
nº575 de 23/8/18, 
publicada do DOU 

em 27/8/18 
Noturno 2 70 

Sistemas de 
Informação Bacharelado Presencial 

Portaria MEC 60 
de 03/02/2017 
Publicada em 

06/02/2017 (DOU) 
- Renovação 

Noturno 8 70 

Marketing Tecnólogo Presencial 

Resolução do 
Conselho 

Universitário 
020/16 Publicado 
em 22/01/2016 

Noturno 4 140 

4979-3333
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ANEXO II - Centro Universitário Fundação Santo André – 2021 Calouros 1º semestre – 

Mensalidades1, 2 (06 parcelas) 

    DIURNO 

Curso Semestres 
MENSALIDADE COM 

DESCONTO 
PONTUALIDADE2  

MENSALIDADE  SEMESTRALIDADE 

(-8%) 

Direito 10 R$ 978,12 R$ 1.063,18 R$ 6.379,08 

Engenharias 10 R$ 1.132,56 R$ 1.231,04 R$ 7.386,24 

Psicologia 10 R$ 844,27 R$ 917,68 R$ 5.506.08 
 

    NOTURNO 

Curso Semestres 
MENSALIDADE COM 

DESCONTO 
PONTUALIDADE2  

MENSALIDADE  SEMESTRALIDADE 

(-8%) 

Administração 8 R$ 869,44 R$ 945,05 R$ 5.670,30 

Arquitetura e Urbanismo 10 R$ 1.123,00 R$ 1.220,65 R$ 7.323,90 

Ciências Biológicas (Bacharelado) 8 R$ 686,40 R$ 746,08 R$ 4.476,48 
Ciências de Dados e Inteligência 

Artificial 8 R$ 1.258,40 R$ 1.367,82 R$ 8.206,92 

Ciências Contábeis 8 R$ 869,44 R$ 945,05 R$ 5.670,30 

Direito 10 R$ 1.086,80 R$ 1.181,31 R$ 7.087,86 

Engenharias 10 R$ 1.258,40 R$ 1.367,82 R$ 8.206,92 

História (Licenciatura) 8 R$ 514,80 R$ 559,56 R$ 3.357,36 

Letras (Licenciatura) 8 R$ 514,80 R$ 559,56 R$ 3.357,36 

Matemática (Licenciatura) 8 R$ 514,80 R$ 559,56 R$ 3.357,36 
Pedagogia 

(Licenciatura) 8 R$ 514,80 R$ 559,56 R$ 3.357,36 

Psicologia (Bacharelado) 10 R$ 938,08 R$ 1.019,65 R$ 6.117,90 

Psicologia (Licenciatura) 2 R$ 694,58 R$ 754,98 R$ 4.529,88 

Química (Bacharelado) 8 R$ 686,40 R$ 746,08 R$ 4.476,48 
Publicidade e Propaganda 

(Bacharelado) 8 R$ 561,60 R$ 610,43 R$ 3.662,58 

Sistemas de Informação 8 R$ 799,65 R$ 869,19 R$ 5.215,14 

Tecnologias: 
Gestão Financeira, Gestão de RH, 
Marketing, Logística, Qualidade,  

Gestão TI, Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas. 

4 
 

R$ 561,60 
 

R$ 610,43 R$ 3.662,58 
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1. O reajuste de mensalidade será aplicado semestralmente.
2. O desconto pontualidade está condicionado ao pagamento da mensalidade até o último dia útil do mês que 
antecede o vencimento; 
2.1. A concessão de descontos e incentivos é regulamentada por Resoluções do Conselho Diretor (Condir), 
que devem ser sempre consultadas; 
2.2. Em regra, os descontos e incentvos não são cumuláveis entre si. Quando permitida a cumulação, eles 
são aplicados de forma sucessiva, de modo que a primeira bolsa, incentivo ou desconto é calculada sobre o 
valor inicial, e sobre o resultado dessa operação se aplica um segundo desconto, e assim sucessivamente. No 
caso do desconto pontualidade, sua aplicação ocorrerá por último, ao final de todas as outras eventuais dedu-
ções;
2.3. O valor da mensalidade (parcela) refere-se à divisão da semestralidade (valor do semestre) em 6 (seis) 
vezes, de modo que, caso haja alteração no número de parcelas, os valores serão (re)calculados com base na 
divisão entre o valor do semestre e o número das parcelas.
3. Gestão Financeira, Gestão de RH, Marketing, Logística, Qualidade,  Gestão TI, Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas.
4. Para os cursos de Engenharia, o aluno iniciará seus estudos no ciclo básico, comum a todas as modalides, 
somente podendo optar por uma modalidade específica de tais curos após obter aprovação final no referido 
ciclo básico, obedecida a ordem de classificação na avaliação acadêmica.  A abertura das diferentes modalida-
des, dependerá do número mínimo de alunos por turma, definido exclusivamente pela Instituição. 
4.1. Engenharias ofertadas: Engenharia Ambiental / Engenharia Civil / Engenharia de Computação / Engenha-
ria de Materiais /Engenharia de Produção / Engenharia Eletrônica / Engenharia de Energia / Engenharia Quími-
ca /Engenharia Mecânica.
5. A manutenção e continuidade dos cursos no período matutino (diurno) dependem da sustentabilidade finan-
ceira da turma, conforme diretrizes fixadas pela Instituição.
6. Os cursos oferecidos no período matutino (diurno) possuem uma diferença, em forma de desconto, de 10% 
(dez por cento) em relação aos cursos do período noturno, já calculado na apresentação dos valores, aplicável 
durante todo o curso, desde que mantido o referido período diurno. Neste caso, o desconto pontualidade está 
calculado na forma indicada no subitem 2.2 acima.

4979-3333 13
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ADMINISTRAÇÃO
Bacharelado
8 semestres

4973-3333

 

  
O curso de Administração da FSA capacita o aluno por meio
de técnicas e habilidades necessárias à gestão empresarial,
tendo em vista características empreendedoras, humanistas,
éticas e de responsabilidade social. Tudo isso, sempre aliado à
utilização de estratégias de análise do meio ambiente, das
condições socioeconômicas e mercadológicas, nas quais as
empresas se inserem. O curso oferece as seguintes linhas de
formação: Gestão em Administração Financeira; Gestão em
Administração Mercadológica; Gestão em Negócios Digitais;
Gestão em Recursos Humanos; Gestão em Negócios
Internacionais e Gestão em Negócios da Saúde. 

4979-3333 14
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ARQUITETURA E 
URBANISMO
Bacharelado
10 semestres

4973-3333

 

  
O curso de Arquitetura Urbanismo da Fundação Santo André 
tem, como característica principal uma formação que propicia 
ao egresso uma sólida construção do conhecimento   na    área,
capaz de unir os saberes artísticos e técnicos necessários ao
exercício da profissão. Além de projetos arquitetônicos,
urbanísticos, paisagísticos, de preservação e restauro do
patrimônio histórico, este profissional é requisitado para
desenvolver atividades específicas de projetos de espaços
interiores, acompanhamento e gestão de obras, projeto de
mobiliário, desenho urbano, dentre outras atividades. Nosso
Curso de Arquitetura e Urbanismo é reconhecido pelo MEC, 
além de possuir carga horária completa e abranger, na for-
mação, todas as atribuições profissionais do Arquiteto e 
Urbanista.
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O curso de Ciências Biológicas da FSA forma profissionais
para diversas áreas de atuação. Com professores doutores
altamente capacitados, o curso conta com vários laboratórios,
viveiro didático-experimental e biotério. O Biólogo pode atuar
em pesquisa básica e aplicada, nas áreas de Biodiversidade e
Meio ambiente, Saúde e Biotecnologia, Produção e
Desenvolvimento de Projetos Técnicos e Consultorias. Pode,
ainda, orientar, dirigir, assessorar e realizar perícias, emitir e
assinar laudos técnicos no âmbito de sua especialidade, junto
às Instituições de Ensino, aos Institutos de Pesquisa, Órgãos
Governamentais, Empresas Públicas e Privadas, Indústrias,
Laboratórios, Museus, Jardins Zoológicos e Botânicos,
Institutos Biológicos e Florestais, Parques e Reservas Naturais,
Áreas de Proteção Ambiental e ONG’s.

CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS
Bacharelado
8 semestres

4979-3333 16
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O Curso de Bacharelado em Ciência de Dados da Fundação 
Santo André foi concebido para suprir a demanda de um novo 
tipo de profissional, especializado na extração de resultados 
mediante construção e análise de dados e preparado para 
tomada de decisão nas organizações. O curso prepara os estu-
dantes para armazenar e analisar grandes quantidades de 
dados por meio de métodos estatísticos, ferramentas de Data 
Science e Big Data e modelos de aprendizado de máquina (Ma-
chine Learning), bem como apresentar os conhecimentos ad-
quiridos pelas análises por meio de técnicas de visualização de 
dados.  Pesquisas apontam que profissionais de Ciência de 
Dados são os mais procurados do século XXI. Os egressos do 
curso de Bacharelado em Ciência de Dados poderão atuar 
como Cientista de Dados, Engenheiro de Dados, Administrador 
de Banco de Dados, Analista e Consultor de BI, Gerente ou 
Analistas de Dados.

CIÊNCIAS DE DADOS 
E INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL
Bacharelado
8 semestres

4979-3333 17
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O curso de Ciências Contábeis da FSA é um dos mais
tradicionais da região do ABC, sempre formando excelentes
profissionais. O contador pode atuar em auditoria, perícia,
controladoria, custos, finanças e tributos. O formando será
capacitado para trabalhar em organizações públicas e
privadas. Ele poderá atuar, também, como profissional liberal,
na prestação de serviços técnicos de contabilidade e
consultorias nacionais e internacionais.

CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS
Bacharelado
8 semestres

4979-3333 18



WWW.FSA.BR/VESTIBULAR 4973-3333

 

  

O curso de Direito prepara os alunos para atuar de forma ampla 
na área jurídica, enfrentando todas as necessidades 
relacionadas a disputas judiciais, aos métodos alternativos de 
composição de conflitos (mediação, conciliação e arbitragem), 
aos mecanismos de justiça preventiva (consultorias e 
assessorias organizacionais), às atribuições da vida acadêmica e 
posses políticas. Nosso curso de Direito possui Núcleo de 
Prática Jurídica (NPJ), onde os futuros bacharéis podem 
vivenciar o exercício da advocacia e assim se prepararem para 
um mercado amplo de trabalho. O futuro advogado poderá 
seguir diversas carreiras jurídicas: Advocacias pública e privada, 
ministério público, magistratura e segurança pública.

DIREITO
Bacharelado
10 semestres

4979-3333 19
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O curso de Engenharia Ambiental forma profissionais
capazes de avaliar a dimensão das alterações ambientais
causadas pelas atividades do homem, considerando sua
magnitude, duração, reversibilidade e natureza. O aluno se
qualifica para avaliar, prevenir e controlar a poluição e
degradação do solo, ar e água. No mercado de trabalho o
engenheiro ambiental ou sanitário atua em órgãos
ambientais governamentais, empresas ligadas ao
saneamento, consultorias, setores de meio ambiente de
indústrias, ONGs e laboratórios de pesquisa.

ENGENHARIA 
AMBIENTAL
Bacharelado
10 semestres

4979-3333 20
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O curso de Engenharia Civil da FSA tem como objetivo a
formação de profissionais competentes para um mercado de
trabalho que está sempre em constante transformação. O
Engenheiro Civil é um profissional que atua na concepção,
planejamento, projeto, construção, operação e manutenção
de edificações e de infraestruturas. Realiza atividades de
supervisão, coordenação e orientação técnicas; estudo,
planejamento, projeto e especificação; estudo de viabilidade
técnico-econômica; assistência, assessoria e consultoria;
direção, execução e fiscalização de obra e serviço técnico;
vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer
técnico.

ENGENHARIA 
CIVIL
Bacharelado
10 semestres

4979-3333 21
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O curso de Engenharia de Computação da FSA tem como
objetivo preparar profissionais competentes no
desenvolvimento de softwares, no dimensionamento da
infraestrutura de Tecnologia da Informação, assim como na
interligação do computador com o ambiente ao seu redor,
proporcionando soluções customizadas em função das
necessidades do cliente. O curso capacita o formando para
atuar nesse amplo mercado, nas áreas de desenvolvimento,
suporte, comercial, entre outras.

ENGENHARIA DA 
COMPUTAÇÃO
Bacharelado
10 semestres

4979-33334979-3333 22
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O curso de Engenharia de Materiais da FSA forma
profissionais voltados para pesquisa e a produção de
materiais, tais como: resinas, plásticos, cerâmicas e ligas
metálicas. A sólida formação acadêmica e profissional amplia
as perspectivas de trabalho em indústrias petroquímicas,
siderúrgicas e automobilísticas, e também naquelas voltadas
para o desenvolvimento de tecnologias de reciclagem de
materiais.

ENGENHARIA DE
MATERIAIS
Bacharelado
10 semestres

4979-3333 23
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O curso de Engenharia de Produção da FSA oferece uma
formação que propicia interação com outras áreas do
conhecimento. Além da Engenharia básica e avançada,
apresenta ao futuro profissional, conteúdos na área de
contabilidade, economia, administração e do meio ambiente.
O futuro profissional atua com o projeto, o aperfeiçoamento e
a implantação de sistemas de produção para a indústria de
bens manufaturados e para a prestação de serviços,
integrando de forma sustentável pessoas, materiais,
informações, equipamentos e energia.  

ENGENHARIA DE
PRODUÇÃO
Bacharelado
10 semestres

4979-3333 24
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O curso de Engenharia Eletrônica da FSA forma profissionais
que irão desenvolver equipamentos eletrônicos, em geral e,
especialmente, de aplicações na indústria. O futuro
profissional estará apto a planejar e implantar sistemas
eletrônicos de aplicações industriais, comerciais e de
automação eletrônica, além de sistemas eletrônicos de
controle e comunicação em ambiente industrial ou
comercial.   

ENGENHARIA 
ELETRÔNICA
Bacharelado
10 semestres

4979-3333 25
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O Curso de Engenharia de Energia da FSA forma profissionais 
capacitados para o planejamento, análise e desenvolvimento 
de sistemas de geração, transmissão, distribuição e utilização 
de energia. O futuro profissional é capacitado para atuar em 
áreas relacionadas tanto à novas fontes de energia como 
programas de eficiência energética.    

ENGENHARIA 
DE ENERGIA
Bacharelado
10 semestres

4979-3333 26
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O curso de Engenharia Química da FSA forma engenheiros
para atuar com os processos industriais que recorrem a
transformações físico-químicas. O futuro profissional é
capacitado em técnicas de extração ou obtenção de
matérias-primas para sua transformação em produtos
químicos e petroquímicos, como tintas, plásticos, têxteis,
papel e celulose. Desenvolve produtos e equipamentos, além
de pesquisar tecnologias e processos mais eficientes e menos
agressivos ao ambiente. Projeta e dirige a construção e a
montagem de fábricas, usinas e estações de tratamento de
rejeitos industriais. O curso da FSA tem ainda o diferencial de
uma formação mais ampla com conteúdo voltado à parte
ambiental e sustentabilidade formando um profissional mais
completo ao mercado.    

ENGENHARIA 
QUÍMICA
Bacharelado
10 semestres
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O curso de Engenharia Mecânica com ênfase em Mecatrônica
da FSA proporciona um aprendizado voltado à solução de
problemas, aliando conhecimentos científicos e tecnológicos
à engenharia por meio de projetos integradores que serão
desenvolvidos ao longo de toda a graduação.
A nova grade curricular contempla disciplinas com foco na
Indústria 4.0, tais como: Automação da Manufatura; Robótica
Industrial; Máquinas de Fluxo; Construção de Máquinas;
Processos Avançados de Manufatura; entre outras, visando
ampliar os horizontes dos futuros engenheiros para a atuação
em sintonia com as necessidades do mercado de trabalho,
voltado principalmente às empresas do ramo
automobilístico, metal-mecânico, robótico e de automação. 

   

ENGENHARIA 
MECÂNICA
Bacharelado
10 semestres
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HISTÓRIA
Licenciatura
8 semestres

4973-3333

 

O Curso de Licenciatura em História da FSA forma profissionais 
que podem exercer suas funções como docente, prestar 
assessoria, assim como elaborar materiais didáticos e 
paradidáticos na área. O licenciado em História também é 
capacitado a realizar pesquisas e investigações na área de 
ensino e aprendizagem em sua área de atuação.
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LETRAS
Licenciatura
8 semestres

4973-3333

 

O curso de Letras da FSA desenvolve a proficiência linguística
e a consciência de cidadania do graduando, de forma que ao
atuar possa ser um elemento multiplicador destas
qualidades, profissional e socialmente. Ao longo de sua
formação, o aluno desenvolve a capacidade de compreender
a língua em sua estrutura e em seu uso, como instrumento
essencial de comunicação, de expressão artística e de
interação social. Além do magistério, hoje a atuação do
profissional de Letras pode ser vista nos setores da
comunicação, empresarial, indústria literária, e outras
funções que requerem as habilidades de um profissional
gabaritado.
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MATEMÁTICA
Licenciatura
8 semestres

4973-3333

 

O curso de Licenciatura em Matemática da FSA prepara o
aluno para conhecer a relação entre os vários campos de uso
desta ciência, formando professores de Matemática e
Desenho Geométrico para os ensinos Fundamental e Médio,
num horizonte que se estende desde o Ensino Fundamental.
O Licenciado em Matemática, além de atuar como docente
na Educação Básica, pode desenvolver materiais didáticos,
paradidáticos e trabalhar em setores que utilizam
matemática financeira, modelagem matemática, informática
e estatística. O curso possui Laboratório de Educação
Matemática.
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PEDAGOGIA
Licenciatura
8 semestres

4973-3333

 

O Curso de Pedagogia da FSA integra ensino, pesquisa e
extensão, com o objetivo de formar educadores licenciados
para atuarem no ensino. O pedagogo pode atuar também na
organização e gestão de sistemas e de unidades escolares e
na produção e difusão do conhecimento em diferentes áreas
da educação, formal e não-formal, sendo, sempre, a docência
a base de sua identidade profissional.
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PUBLICIDADE 
E PROPAGANDA
Bacharelado
8 semestres

4973-3333

 

São abordados durante o curso de Publicidade e Propaganda
na FSA a utilização da criatividade e técnicas de comunicação
para divulgar produtos, serviços, ideias e marcas. O futuro
profissional é capacitado na construção da imagem de
empresas, causas e pessoas junto a um público-alvo
específico e seus profissionais e têm um campo de trabalho
bastante amplo, que vai além das agências de Publicidade e
Propaganda.
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QUÍMICA
Bacharelado
8 semestres

4973-3333

 

O químico estuda a matéria, sua composição e suas
propriedades. Analisa substâncias e compostos, identifica
suas características físico-químicas, como dureza ou
toxicidade. Investiga como os compostos reagem às
variações de pressão e temperatura, entre outros fatores. Em
indústrias químicas, pesquisa, por exemplo, novos materiais,
supervisiona a produção e aplica testes de qualidade.
Além disso, esse profissional elabora projetos de instalações
industriais e faz a manutenção de equipamentos O curso de
Química da FSA prepara profissionais de Química com
atribuições tecnológicas habilitados para atuar em diversas
áreas da indústria e pesquisa. O curso habilita o egresso ao
registro no Conselho Regional de Química (CRQ), para o
exercício da função de acordo com a legislação.
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PSICOLOGIA
Bacharelado
10 semestres
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O curso de Psicologia da FSA tem o objetivo de desenvolver 
competências e habilidades para a formação de profissionais 
qualificados nas principais abordagens teóricometodológicas e 
modelos explicativos da Psicologia, enquanto ciência e 
profissão, para assegurar a atuação do profissional em 
diferentes contextos sociais. Quem se forma em Psicologia 
pode trabalhar na área da saúde e processos clínicos, em 
espaços institucionais públicos e privados, entidades 
assistenciais e de defesa de direitos humanos e sociais, no 
campo organizacional e do trabalho e na docência. O Núcleo 
Específico do curso é organizado em 3 (três) ênfases: 1. Saúde e 
processos clínicos; 2. Psicologia e processos de prevenção e 
promoção de saúde (Institucional); 3. Psicologia e processos de 
gestão (Organizacional). O curso proporciona aos alunos o 
Estágio Supervisionado no Serviço – Escola de Psicologia da 
própria FSA na área de Psicoterapia para crianças, adolescentes 

e adultos, Orientação Profissional, além de Triagem e Avaliação 
Psicológica. Também, possibilita o estágio clínico em 
Ambulatórios da Faculdade de Medicina do ABC. O Estágio de 
enfoque institucional é desenvolvido em parceria com        
Instituições Públicas do Município de Santo André e região do 
ABC nas áreas da Saúde, Assistência Social e Direitos Humanos, 
junto aos Centros de Atenção Psicossocial (CAPs) e Centros de 
Referência de Assistência Social (CRAS; CREAS; Centro POP). O 
enfoque organizacional, além dos espaços da FSA, é 
desenvolvido em Indústrias da região. 
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O curso de Psicologia da FSA tem o objetivo de desenvolver 
competências e habilidades para a formação de profissionais 
qualificados nas principais abordagens teóricometodológicas e 
modelos explicativos da Psicologia, enquanto ciência e 
profissão, para assegurar a atuação do profissional em 
diferentes contextos sociais. Quem se forma em Psicologia 
pode trabalhar na área da saúde e processos clínicos, em 
espaços institucionais públicos e privados, entidades 
assistenciais e de defesa de direitos humanos e sociais, no 
campo organizacional e do trabalho e na docência. O Núcleo 
Específico do curso é organizado em 3 (três) ênfases: 1. Saúde e 
processos clínicos; 2. Psicologia e processos de prevenção e 
promoção de saúde (Institucional); 3. Psicologia e processos de 
gestão (Organizacional). O curso proporciona aos alunos o 
Estágio Supervisionado no Serviço – Escola de Psicologia da 
própria FSA na área de Psicoterapia para crianças, adolescentes 

e adultos, Orientação Profissional, além de Triagem e Avaliação 
Psicológica. Também, possibilita o estágio clínico em 
Ambulatórios da Faculdade de Medicina do ABC. O Estágio de 
enfoque institucional é desenvolvido em parceria com        
Instituições Públicas do Município de Santo André e região do 
ABC nas áreas da Saúde, Assistência Social e Direitos Humanos, 
junto aos Centros de Atenção Psicossocial (CAPs) e Centros de 
Referência de Assistência Social (CRAS; CREAS; Centro POP). O 
enfoque organizacional, além dos espaços da FSA, é 
desenvolvido em Indústrias da região. 
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PSICOLOGIA
Licenciatura
2 semestres
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O curso de Licenciatura em Psicologia da FSA tem o objetivo de 
desenvolver competências e habilidades para a formação de 
profissionais dedicados a docência e a projetos pedagógicos 
qualificados nas principais abordagens teórico-metodológicas 
da área de Educação.
O curso é destinado à Profissionais graduados e estudantes de 
Psicologia do Centro Universitário Fundação Santo André, que 
após a graduação receberão título de licenciado, com 
apostilamento em seu diploma de Psicólogo.
Tem como destaque a formação dos psicólogos, articulando 
saberes específicos com conhecimentos didáticos e 
metodológicos, para atuação na construção de políticas 
públicas de educação: Ensino Básico, Médio, curso Normal, 
Profissionalizante e Técnico em Educação Continuada. 
Também na educação informal ofertada em abrigos, centros 
socioeducativos, instituições comunitárias e outros.

37



WWW.FSA.BR/VESTIBULAR

SISTEMA DE 
INFORMAÇÃO
Bacharelado
8 semestres

4973-3333

 

Apoiado na experiência e longa vivência, na área, dos nossos
professores, suportados por infraestrutura adequada
(laboratórios, biblioteca, recursos audiovisuais, etc.), o curso de
Sistemas de Informação da FSA prepara profissionais para
atender às necessidades de informatização dos processos
administrativos e operacionais de uma empresa. Atua nos
ramos de pesquisa, avaliação e utilização de tecnologias e de
planejamento, criação, desenvolvimento, implementação e
gestão dos processos de negócios de Tecnologia da
Informação a serem aplicados nas organizações.
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São abordados durante o curso de Tecnologia em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas a análise, projeção,
desenvolvimento, implantação e mantimento de sistemas
computacionais de informação. O futuro profissional avalia,
seleciona, específica e utiliza metodologias, tecnologias e
ferramentas da Engenharia de Software, linguagens de
programação e bancos de dados. Coordena equipes de
produção de softwares, realiza vistoria, perícia, avaliações, e
emite laudo e parecer técnico em sua área de formação.

ANÁLISE E 
DESENVOLVIMENTO 
DE SISTEMAS
Tecnólogo
4 semestres
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O Curso Superior de Tecnologia em Qualidade da FSA tem a
duração de dois anos e forma profissionais com sólida
bagagem teórica e prática para atuarem como especialistas
em Planejamento, Controle e Auditoria da Qualidade em
organizações produtivas de bens ou serviços. O profissional
desta área pode também aderir à carreira de Consultoria em
Processos da Qualidade para atuar no procedimento de
Certificação da Qualidade (ISO, TS, QS, 14000), Implantação de
Sistemas e Tecnologias da Informação, específicos para a
área, ou como Gestor da Qualidade.

GESTÃO DA 
QUALIDADE
Tecnólogo
4 semestres
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O Curso Superior de Tecnologia em Recursos Humanos da
FSA tem a duração de dois anos e forma profissionais com
sólida bagagem teórica e prática para atuarem como
especialistas em Rotinas Trabalhistas, Cargos e Salários,
Recrutamento e Seleção, Planejamento de Programas de
Educação e Treinamento, Programas Motivacionais, Análise
de Clima Organizacional, Avaliação de Desempenho e
Programas de Benefícios em organizações produtivas de
bens ou serviços. O profissional pode também aderir à
carreira de consultoria em Processos de Recursos Humanos,
Implantação de Sistemas e Tecnologias da Informação,
específicos para a área, ou como Gestor de Recursos
Humanos.

GESTÃO EM 
RECURSOS 
HUMANOS
Tecnólogo
4 semestres

4979-3333 41



WWW.FSA.BR/VESTIBULAR 4973-3333

 

O curso de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da
Informação da FSA promove a formação de profissionais com
foco em serviços e governança na área de TI. Os futuros
profissionais serão capazes de gerenciar, por meio de
técnicas, modelos e processos, os recursos de Tecnologia da
Informação (TI) das organizações prestadoras de serviços,
considerando os conceitos modernos da Ciência de Serviços.

GESTÃO DA 
TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO
Tecnólogo
4 semestres
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O curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira da FSA
tem a duração de dois anos e forma profissionais com sólida
bagagem teórica e prática para atuarem como especialistas
em metodologias e técnicas de Planejamento, Controle e
Análise Financeira em organizações produtivas de bens ou
serviços. O profissional pode também aderir à carreira de
consultoria em Processos Financeiros, Implantação de
Sistemas e Tecnologias da Informação, específicos para a
área, ou como Gestor de Finanças. 

GESTÃO 
FINANCEIRA
Tecnólogo
4 semestres
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LOGÍSTICA
Tecnólogo
4 semestres

4973-3333

 

O Curso Superior de Tecnologia em Logística da FSA tem a
duração de dois anos e forma profissionais com sólida
bagagem teórica e prática para atuarem como especialistas
em Planejamento e Controle de materiais e produção,
armazéns, administração de frotas e centros de distribuição
nos processos logísticos das organizações produtivas de bens
ou serviços. O profissional desta área pode também aderir à
carreira de Consultoria em Processos Logísticos, Implantação
de Sistemas e Tecnologias da Informação, específicos para a
área, ou como Gestor de Negócios Logísticos.
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MARKETING
Tecnólogo
4 semestres

4973-3333

 

O curso de Tecnologia em Marketing buscar formar
profissionais que atuem nas áreas relacionadas à gestão do
marketing de organizações sendo capazes de agregar valor a
marcas e empresas, trazendo resultados positivos na venda
de produtos e serviços, no complexo ambiente competitivo.
Oferece teoria e prática equilibrada que permitam ao aluno
desenvolver planos estratégicos para organizações públicas e
privadas no âmbito da gestão de marketing e comunicação,
elaboração de plano de marketing e o desenvolvimento de
pesquisas de mercado além de elaborar estudos de
viabilidade econômico- financeira.
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