
 
 

 

Inscrição Calendário  Resultado Matrícula 

A partir de 

15/09/2021 até 

07/02/2022, ou até 

término das vagas 

A prova tem um tempo entre 
o recebimento do e-mail e o 
retorno do e-mail para a 
secretaria@fatesa.edu.br. 
Para esse processo você tem 
24 horas. 

 

48h após a realização da 
redação.  

Imediata, após a 
aprovação do resultado, 
mediante existência de 

vaga no curso/turno 
desejados. 

INSCREVA-SE 

Procedimento: 
1.  O link com tema da 
Redação será enviado para o 
e-mail cadastrado na 

inscrição.  
2.  Concordar com o Termo 
de Responsabilidade de 
Realização da Prova online. 
3. Responder com a 
redação. 

OBRIGATORIEDADE:  

A redação deve ser feita 
em Português, e a nota 

mínima para a aprovação 
é de 5 (cinco). 

Consulte nossos 

consultores sobre a 
campanha de descontos 

vigente. 

Observações Importantes:  

1. A prova consiste em uma redação em língua Portuguesa e terá um número mínimo e 
máximo de caracteres: mínimo 300 e máximo 2.500. 

2. Para a realização da prova e envio da mesma para a secretaria, você tem 24 horas. Caso 
aconteça algum incidente no sistema ou com sua conexão impossibilitando o envio da 
redação no prazo de 24 horas. Você deverá solicitar no comercial@fatesa.edu.br outro 

tema da redação. 
3. Para que você tenha um melhor desempenho, realize a prova em um local tranquilo, sem 

ruídos ou distrações. 
4. Se identificado plágio no texto digitado o mesmo será desconsiderado e a nota da redação 

será zero, desclassificando o candidato. Sendo assim pedimos para não usar esta opção 

de copiar e colar texto, pois desta forma pode ser considerado plágio. 
5. Para garantir que é você realmente que está realizando a prova, será solicitado fazer o 

upload do RG ao finalizar a prova de acordo com a autorização fornecida pelo aceite do 
Termo de Responsabilidade Prova Online. 

Boa Prova. 
Diretoria de Ensino 

Parceria, Qualidade e Compromisso 

 

  
  

Inscrição Vestibular 

PROVA ONLINE 

https://tinyurl.com/y79zenur

