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Edital 06/2021  
Dispõe das vagas e normas para o Processo Seletivo 
Agendado da Faculdade ISAE Brasil para ingresso no Curso 
Superior de Tecnologia em Gestão de Cooperativas a 
distância, no primeiro semestre de 2022. 

O Diretor Geral da Faculdade ISAE Brasil, Credenciada pela Portaria nº 427 de 29 de 

abril de 2015, publicada no DOU de 30 de abril de 2015, sessão 1, p. 60 (Ano CLII nº 

81), Protocolo de Recredenciamento nº 201906073, por sua Comissão de Vestibular, 

torna pública as normas a seguir, que regem o Processo Seletivo para ingresso no 

primeiro semestre de 2022, para o Curso Superior de Tecnologia em Gestão de 

Cooperativas a distância, autorizado pela Portaria nº 34 de 11 de fevereiro de 2020, 

publicada no DOU no dia 14 de fevereiro de 2020, sessão 1, p. 36 (Ano CLVIII nº 32). 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1.1 Este edital regulamenta o ingresso no Curso Superior de Tecnologia em 

Gestão de Cooperativas a distância da Faculdade ISAE Brasil para o 

primeiro semestre do ano letivo de 2022, conforme estabelecido neste Edital, 

por meio de Processo Seletivo Agendado, Transferência Externa, portadores 

de diplomas de curso superior e reingresso. 

1.2 O Processo Seletivo Agendado será realizado a distância, por meio de 

plataforma online. 

 

2. DAS VAGAS 

 

2.1 Serão ofertadas no total 600 (seiscentas) vagas para o período noturno. 

2.2 Na existência de vagas não preenchidas, a Faculdade ISAE Brasil reserva-

se o direito de ofertá-las em Processos Seletivos Suplementares, tantos 

quantos forem necessários. 

 

3. DA INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO 

 

3.1 A inscrição deverá ser realizada do dia 8 de novembro de 2021 a 14 de 

janeiro de 2022, respeitando os limites de inscrição para cada data de prova, 
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conforme item 3.3 deste Edital, por meio do site 

https://conteudo.isaebrasil.com.br/gestao-de-cooperativas-isae-2022.   

3.1.1 O preenchimento das informações no processo de inscrição é de inteira 

responsabilidade do candidato. 

3.2 O candidato deve acessar a área de inscrição e preencher os campos, 

informando seus dados pessoais e demais informações solicitadas; 

3.3 As provas poderão ser agendadas para os seguintes dias e horários: 

Data do Vestibular Horário Período de inscrições 

28/11/2021 (DOM) 09h00 De 08/11/2021 a 19/11/2021 

08/12/2021 (QUA) 19h00 De 08/11/2021 a 03/12/2021 

19/12/2021 (DOM) 14h00 De 08/11/2021 a 15/12/2021 

21/12/2021 (TER) 19h00 De 08/11/2021 a 15/12/2021 

16/01/2022 (DOM) 14h00 De 08/11/2021 a 11/01/2022 

19/01/2022 (QUA) 19h00  De 08/11/2021 a 14/01/2022 

 

3.4 Após a realização da inscrição e pagamento da taxa, o candidato receberá 

uma confirmação do agendamento da data e horário da prova; 

3.5 A taxa de inscrição no Processo Seletivo tem valor de R$ 25,00 (vinte e cinco 

reais). O pagamento deve ser realizado no ato da inscrição . 

3.5.1 Conforme Lei nº 12.799, de 10 de abril de 2013, será concedida a 

isenção da taxa de inscrição aos candidatos que comprovarem renda familiar 

per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio. 

 

4. APROVEITAMENTO NOTA DO ENEM 

 

4.1 A inscrição deverá ser realizada do dia 8 de novembro de 2021 a 14 de 

janeiro de 2022, por meio do envio do Boletim Individual do Resultado do 

ENEM para o e-mail gestaodecooperativas@isaebrasil.com.br.    

https://conteudo.isaebrasil.com.br/gestao-de-cooperativas-isae-2022
mailto:gestaodecooperativas@isaebrasil.com.br
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4.1.1 O e-mail de inscrição no processo seletivo para aproveitamento da nota 

do ENEM deve conter as seguintes informações: 

 a) Título do e-mail deve ser: “Inscrição no Processo Seletivo ENEM”. 

 b) Anexo do relatório de notas do ENEM em formato PDF e renomeado 

com o nome do candidato. 

 c) No corpo do e-mail deve conter: nome completo do candidato, 

endereço de e-mail é número de telefone para contato. 

4.2 Só serão aceitos os Boletins Individuais do Resultado do ENEM dos anos de 

2018, 2019, 2020 e 2021. 

4.3 A opção de ingresso com o uso da nota no ENEM desobriga o candidato a 

pagar a taxa de inscrição e a realizar a prova do Vestibular. 

4.4 O não envio do Boletim Individual do Resultado do ENEM cancela a inscrição 

realizada. 

4.5 O candidato ingressante por meio do aproveitamento de nota do ENEM não 

terá direito a quaisquer programas de bolsas e subsídios educacionais da 

instituição ou de organizações parceiras. 

 

5. DO PROCESSO SELETIVO AGENDADO 

 

5.1 O Processo Seletivo Agendado será realizado de acordo com o 

agendamento das provas, conforme dias e horários selecionados pelo 

candidato no momento da inscrição. 

5.2 As provas poderão ser agendadas para as datas constantes no item 3.3 

deste Edital. 

5.3 A realização do processo seletivo será a distância,  por meio de plataforma 

online. 

5.4 Será eliminado o candidato que obtiver nota zero em qualquer uma das 

provas (objetiva ou redação). 

5.5 Durante a realização da prova, não será permitido aos candidatos fazer 

consultas a terceiros ou se comunicar com outras pessoas. 
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5.6 O preenchimento dos dados pessoais será de inteira responsabilidade do 

candidato e, para que possa produzir todos os efeitos a que se destina, 

deverá obedecer estritamente às normas deste Edital. 

5.7 Será aceita apenas uma inscrição por candidato: no caso de duas ou mais 

inscrições para um mesmo candidato, será considerada a inscrição de data 

mais recente. 

5.8 A Faculdade ISAE Brasil não se responsabilizará pelas inscrições não 

recebidas por motivo de falhas de comunicação ou por outros fatores de 

ordem técnica que impossibilitem a transmissão dos dados, de inscrição via 

internet. 

5.9 A inscrição neste Processo Seletivo Agendado implicará a aceitação 

irrestrita das condições aqui estabelecidas, não cabendo ao candidato 

qualquer recurso quanto as normas contidas neste Edital. 

 

6. DA TRANSFERÊNCIA EXTERNA 

 

6.1 Para candidatar-se ao ingresso, os estudantes de outras Instituições de 

Ensino Superior (IES) devem possuir regularidade acadêmica (matrícula 

ativa ou trancada) na IES de origem. 

6.2 Os documentos exigidos para a solicitação de transferência são: 

6.2.1 Declaração de Matrícula atualizada; 

6.2.2 Conteúdo programático das disciplinas cursadas; 

6.2.3 Histórico Escolar (original) com a indicação da situação do ENADE, 

de acordo com o que estabelece a legislação em vigor; 

6.2.4 Sistema de avaliação; 

6.2.5 Fotocópia do Ato Legal de funcionamento do curso. 

6.3 A coordenação do curso fará a análise dos processos em que ficará definido 

o módulo acadêmico ao qual o candidato deverá se matricular. Nessa fase 

serão determinadas, as disciplinas equivalentes e as adaptações a serem 

cumpridas pelos candidatos. 
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6.4 Os candidatos aprovados serão comunicados por intermédio do e-mail 

informado no requerimento da inscrição. 

6.5 O candidato ingressante por meio de transferência não terá direito a 

quaisquer programas de bolsas e subsídios educacionais da instituição ou 

de organizações parceiras. 

 

7. DO REAPROVEITAMENTO DE CURSO 

 

7.1 Para candidatar-se ao ingresso por reaproveitamento de curso é necessário 

que o pretendente tenha concluído curso superior e possua diploma, 

devidamente registrado, pelo órgão competente. 

7.2 A documentação exigida para a solicitação a ser anexada ao requerimento: 

7.2.1 Fotocópia autenticada do diploma (frente e verso na mesma folha), com 

o respectivo registro; 

7.2.2 Fotocópia autenticada do Histórico Escolar; 

7.2.3 Conteúdo programático das disciplinas que diligenciam equivalência; 

7.2.4 Sistema de avaliação; 

7.2.5 Fotocópia do Ato Legal de funcionamento do curso. 

7.3 A coordenação do Curso fará a análise dos processos e definirá o período 

acadêmico ao qual o candidato deverá se matricular. Nessa fase, serão 

determinadas as disciplinas equivalentes e as adaptações a serem 

cumpridas pelos candidatos. 

7.4 Os candidatos aprovados serão comunicados por intermédio do e-mail 

informado no requerimento da inscrição. 

7.5 O candidato ingressante por meio do reaproveitamento de curso não terá 

direito a quaisquer programas de bolsas e subsídios educacionais da 

instituição ou de organizações parceiras. 

 

8. REINGRESSO 
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8.1 Para candidatar-se a vaga, o requerente deverá estar adimplente em relação 

as semestralidades anteriores e preencher requerimento no prazo indicado 

no item 3 deste edital. 

8.2 A coordenação do Curso fará a análise dos processos e definirá o período 

acadêmico ao qual o candidato deverá se matricular. Nessa fase, serão 

determinadas as disciplinas equivalentes e as adaptações a serem 

cumpridas pelos candidatos. 

8.3 Os candidatos aprovados serão comunicados por intermédio do e-mail 

informado no requerimento da inscrição. 

 

9. DAS PROVAS DO PROCESSO SELETIVO 

 

9.1 O processo seletivo é composto por duas atividades avaliativas: 

9.1.1 Prova de redação, que deverá conter de 15 a 25 linhas, conforme tema 

apresentado no caderno de provas. Serão avaliados os seguintes 

critérios em relação à redação: 

9.1.1.1 A nota da prova de redação se dará em uma escala de 0 a 100 

pontos. Cada um dos critérios a seguir (itens B, C, D e E) vale 

25 pontos. 

9.1.1.2 Adequação ao tipo textual exigido; 

9.1.1.3 Uso adequado de elementos coesivos; 

9.1.1.4 Coerência textual; 

9.1.1.5 Correção gramatical; 

9.1.2 Prova objetiva composta por 40 (quarenta) questões de múltipla 

escolha, com cinco opções de resposta cada, sendo 10 (dez) questões 

de português, 10 (dez) questões de matemática, 10 (dez) questões de 

raciocínio lógico e 10 (dez) questões de conhecimentos gerais. 

9.1.2.1 A nota da prova objetiva se dará em uma escala de 0 a 100. 

Cada uma das 40 (quarenta) questões vale 2,5 pontos. 
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9.2 A prova objetiva compõe 70% da nota (peso 70) e a prova de redação 

compõe 30% da nota (peso 30). 

9.3 Estará aprovado no processo seletivo o candidato que obtiver nota igual ou 

superior a 60, considerando os 70% da nota da prova objetiva e os 30% da 

nota da prova de redação. 

9.4 As duas atividades avaliativas do processo seletivo (prova objetiva e 

redação) serão realizadas por meio de uma plataforma online, cujo link e 

instruções de acesso serão encaminhados no e-mail de confirmação da 

inscrição. É de responsabilidade do candidato garantir seu acesso à internet, 

por meio de um computador ou notebook, capaz de estabelecer a conexão 

e com, pelo menos, um navegador de internet instalado. 

9.4.1 Para a realização do Vestibular, é recomendável a utilização dos 

computadores e notebooks com sistema operacional Windows e 

macOS. Também é recomendável a utilização dos navegadores 

Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera e Safari. Não é recomendável 

a realização da prova por meio de tablets, smartphones ou quaisquer 

dispositivos com outros sistemas operacionais e navegadores 

diferentes desses sugeridos neste artigo. 

9.4.2 Recomenda-se que o candidato permaneça em um ambiente 

individualizado e silencioso durante a realização do processo seletivo. 

9.5 A não entrega das respostas no tempo determinado ou falha na entrega da 

prova objetiva e da redação, mesmo utilizando as ferramentas 

recomendadas para realização do Vestibular, é de inteira responsabilidade 

do candidato. 

9.6 Se o candidato não realizar uma das atividades avaliativas do processo 

seletivo (prova objetiva ou prova de redação), estará automaticamente 

eliminado da seleção 

 

10. DA APROVAÇÃO 
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10.1 Estará aprovado o candidato que atender os critérios do item 9.3 deste 

Edital, de acordo com a avaliação realizada pela banca. 

10.2 Serão considerados os resultados do ENEM dos candidatos que realizaram 

o Exame Nacional do Ensino Médio nos anos de 2018, 2019, 2020 ou 2021, 

facultando-se ao candidato a opção pela nota obtida em um dos anos 

válidos. 

10.3 Estará aprovado pela nota do ENEM o candidato que obtiver escore mínimo 

de 500 (quinhentos) pontos nas provas objetivas e 500 (quinhentos) pontos 

na redação. 

10.3.1 A nota final do ENEM será calculada por meio da somatória das notas 

da prova objetiva com a nota da redação. A soma das notas da prova objetiva 

terá peso 70 e a nota da redação peso 30 na composição da média final do 

ENEM. 

 

11. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

11.1 O resultado do processo seletivo será comunicado ao candidato no dia 

28/01/2022, por meio de Edital a ser disponibilizado no site da instituição. 

 

12. DA MATRÍCULA 

 

12.1 Terão direito à matrícula os candidatos classificados até o limite do número 

de vagas oferecidas, possuidores de Certificação ou declaração de 

Conclusão do Ensino Médio, que efetivem todos os procedimentos de 

matrícula previstos neste Edital. 

12.2 A matrícula deverá ser efetivada no período de 28 de janeiro de 2022 a 11 

de fevereiro de 2022, por meio do preenchimento de formulário eletrônico 

de matrícula e do envio para o e-mail 

gestaodecooperativas@isaebrasil.com.br das cópias digitalizadas dos 

documentos abaixo: 

mailto:gestaodecooperativas@isaebrasil.com.br


 

9 - 11 
 

Edital 06/2021  
Dispõe das vagas e normas para o Processo Seletivo 
Agendado da Faculdade ISAE Brasil para ingresso no Curso 
Superior de Tecnologia em Gestão de Cooperativas a 
distância, no primeiro semestre de 2022. 

12.2.1  Cópia do Histórico Escolar do Ensino Médio e Certificado de 

Conclusão ou a Certidão de Autenticidade de Estudos. Caso o 

candidato tenha frequentado o curso técnico deverá apresentar o 

Histórico de Diploma de Ensino Médio. 

12.2.2  Cópia da certidão de nascimento ou de casamento; 

12.2.3  Cópia da cédula de identidade (não pode ser a CNH); 

12.2.4  Cópia da Carteira de Reservista (para candidatos do sexo 

masculino); 

12.2.5  Cópia do CPF; 

12.2.6  Cópia do comprovante de residência; 

12.2.7  Contrato de prestação de serviços educacionais assinado (que será 

enviado pela instituição no momento da aprovação); 

12.2.8  Cópias dos documentos de identidade e CPF do responsável pelo 

candidato, quando menor de 18 anos; 

12.3 Os documentos descritos nos itens 12.2.1 a 12.2.8 deverão ser digitalizados 

por meio de um scanner ou aplicativo de scanner. Cada documento deve ser 

encaminhado via e-mail como um arquivo em formato PDF diferente, 

renomeados de acordo com o documento em questão. Não serão aceitas 

digitalizações cortadas, desfocadas ou rasuradas. 

12.4 Os documentos descritos nos itens 12.2.1 a 12.2.8 deverão ser entregues 

fisicamente e autenticados na secretaria acadêmica da instituição no prazo 

de 180 dias após o início das aulas 

12.5 Havendo o deferimento da solicitação de matrícula, o aluno deverá efetuar o 

pagamento da primeira parcela contratual. 

12.6 Em caso da não apresentação do Histórico Escolar no ato da matrícula, o 

candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, a Declaração de Conclusão 

do Ensino Médio, devendo assinar termo de compromisso 

responsabilizando-se pela apresentação do Histórico Escolar no prazo de 60 

(sessenta) dias determinado pela instituição. 
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12.7 Em nenhuma hipótese serão aceitas declarações provisórias, declarações 

de conclusão de série ou atestações de cursos incompletos do Ensino 

Médio, bem como protocolos de quaisquer documentos. 

12.8 Findo o prazo para conclusão das matrículas e ainda restarem vagas serão 

realizadas chamadas complementares. 

12.9 Dos candidatos estrangeiros, convocados para a matrícula, é exigida 

apresentação de comprovante de conclusão de Ensino Médio ou Superior, 

devidamente revalidado na forma da Lei. 

 

13. AS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

13.1 Os candidatos inscritos no Processo Seletivo Agendado e os candidatos de 

aproveitamento do ENEM estarão sujeitos às normas constantes deste 

Edital, do Manual do Candidato, bem como às Normas Complementares e 

Avisos Oficiais, além das orientações dos fiscais de prova e das instruções 

apresentadas nas capas de prova, no site da instituição e em demais 

documentos oficialmente divulgados. 

13.2 A Faculdade ISAE Brasil divulgará, caso seja necessário, editais, normas 

complementares e avisos oficiais sobre o Processo Seletivo Agendado. 

13.3 É absoluta obrigação do candidato se manter informado sobre datas, locais 

e prazos fixados no cronograma deste Processo Seletivo Agendado, sendo 

de sua total responsabilidade o prejuízo decorrente da inobservância desses 

dados. 

13.4 Terá sua matrícula cancelada, a qualquer época, o candidato que houver 

realizado o Processo Seletivo Agendado fazendo uso de documentos ou 

informações falsas, fraudulentas, eivadas de irregularidades ou outro meio 

ilícito. 

13.5 As informações exigidas pela legislação em vigor (valores a serem cobrados 

dos aprovados, a relação do corpo docente com a respectiva titulação e a 
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discriminação dos recursos materiais) estão disponíveis no site 

https://conteudo.isaebrasil.com.br/gestao-de-cooperativas-isae-2022.   

13.6 Os casos omissos e as situações não previstas neste Edital serão avaliados 

pela Comissão de Vestibular. 

 

 

Curitiba, 1º de novembro de 2021. 

 

 

 

 

NORMAN DE PAULA ARRUDA NETO 
DIRETOR GERAL | FACULDADE ISAE BRASIL 

https://conteudo.isaebrasil.com.br/gestao-de-cooperativas-isae-2022

