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EDITAL 7 VEST 2012 1
CONVOCAÇÃO
A Comissão do Vestibular FACAPE 2012.1, no uso de suas atribuições considerando a
manifestação de vontade de diversos candidatos, com vistas a considerar sua nota no
vestibular para outro curso diverso daquele no qual se inscreveram para primeira ou
segunda opção;
Considerando o que estabelece o item 3.3.5 do manual do vestibular 2012.1;
Considerando que a alteração do item 3.3.5, no todo ou em parte, passando a considerar
redação que não constitua prejuízo para os candidatos, e feita de modo a oportunizar
igualmente a todos os candidatos o atendimento ao novo comando do item;
Considerando a não finalização de matrícula de alguns candidatos convocados para
alguns cursos, deixando ociosas vagas possíveis de serem ocupadas.
Resolve,
Convocar os candidatos que desejarem aproveitar a nota que obtiveram para o curso no
qual se inscreveram no vestibular em 1ª ou 2ª opção, e que não foram convocados em
seus respetivos cursos, para formalizarem solicitação por escrito junto à CAD – Central de
Atendimento ao Discente, para os seguintes cursos:
Ciências Contábeis – Tarde: 15 vagas
Ciência da Computação - Manhã: 15 Vagas
Ciência da Computação - Noite: 15 Vagas
Turismo – Tarde: 15 vagas
Economia – Noite: 15 vagas
Comércio Exterior – Noite: 15 vagas
Secretariado – Noite: 15 vagas
As solicitações poderão ser feitas de acordo com as seguintes normas:
I – Os candidatos que formalizarem a solicitação serão classificados de acordo com suas
notas e dentro do grupo de candidatos do curso para o qual desejarem entrar.
II – Obedecida a ordem de classificação dos candidatos dentro dos respectivos grupos,
serão convocados os classificados até o número de vagas disponibilizadas neste edital.
III – Os candidatos que se inscreverem e que não estiverem classificados dentro do
número de vagas estabelecidas neste edital não terão o direito de ocupar as vagas.
IV – Haverá única chamada para matrícula dos candidatos convocados na forma deste
edital.
V – A formalização do requerimento, a convocação e a matrícula obedecerão ao seguinte
calendário:
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De 23 a 25 de janeiro, das 14 às 20 horas – Prazo para formalizar o requerimento.
24 de janeiro, 18 h – Divulgação da lista dos convocados.
27 de janeiro, das 14 às 20 horas – Matrícula dos convocados.

Petrolina, 20 de janeiro de 2012.

PEDRO NORBERTO DE MELO SOUZA
Presidente da Comissão
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