
 

 

 

FACULDADE CAMPOS ELÍSEOS 

EDITAL Nº 006/2017 - PROCESSO SELETIVO TRADICIONAL 2018/1 

 

A Diretoria Acadêmica da Faculdade Campos Elíseos, por meio da Comissão do Processo 

Seletivo Específico do Centro Acadêmico da área de Gestão e Negócios, faz saber que estão 

abertas as inscrições para ingresso na Turma Executiva do Curso de Ciências Contábeis para 

Graduados, do primeiro semestre de 2018, mediante Processo Seletivo Específico de 

Ingresso para os portadores de diploma expedido por Instituição de Ensino Superior 

devidamente credenciada pelo MEC, de curso superior igual ou superior a 4 (quatro) anos, com 

carga horária igual ou superior a 3000 horas e realizado de forma presencial e sequencial, 

obedecidas as normas constantes deste Edital. 

 

1. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DO CURSO 
 

1.1 A Turma Executiva de Ciências Contábeis (TECC) desenvolverá suas atividades dentro do 
período letivo regular, obedecendo ao calendário acadêmico da FCE – Faculdade Campos 
Elíseos. 

1.2 O conjunto de componentes curriculares (disciplinas) a ser cursado pelos alunos da TECC 
está estabelecido na matriz curricular, conforme Anexo 1, em 4 (quatro) etapas semestrais. 

1.3  Além dos componentes curriculares listados no Anexo 1, os alunos deverão cumprir um 
total de 100 (cem) horas de atividades complementares e 200 (duzentas) horas de estágio 
obrigatório. 

1.4  A conclusão do Curso ocorrerá com o cumprimento e aprovação de todos os créditos 
constantes da matriz curricular em vigor e aprovação no Trabalho de Conclusão de Curso, de 
acordo com as diretrizes determinadas pela Coordenação do CAGEN. 

1.5 Os componentes curriculares não constantes do Anexo 1, mas que constam do Currículo do 
Curso pleno de Ciências Contábeis do CAGEN, não cumpridas pelo 
candidato em seu curso de origem, não terão equivalência e deverão ser cumpridas nas 
turmas do curso pleno, nos horários e dias regularmente oferecidos, conforme o calendário 
acadêmico da FCE – Faculdade Campos Elíseos. 

1.6 Dependendo da quantidade de componentes curriculares adicionais referidos no item 1.5, o 
aluno poderá estender seu período de estudos além dos quatro semestres previstos. 

 

 

 



 

 

2. DO CURSO 
 

2.1  A Turma Executiva de Ciências Contábeis será ofertada de segunda a sexta –feira, das 17h30 
às 21 horas. 

2.2 O curso é destinado para graduados nas áreas de Administração e Tecnologias afins, Ciências 
Atuariais, Ciências Econômicas e Direito. 

2.3 A duração do curso tem a previsão de 4 semestres, mediante análise curricular. 

2.4 Os graduados na área de Direito poderão cursar em 5 semestres, a depender da análise 
curricular. 

 

3. DAS TURMAS E VAGAS 
 

3.1      Serão oferecidas 50 (cinquenta) vagas para este processo seletivo. 

3.2 Havendo aprovação superior às 50 vagas oferecidas, existe a possibilidade de abertura de 
turmas adicionais. 

3.3 A FCE reserva-se o direito de não ofertar a turma, caso não antiga o número mínimo de 30 
alunos na turma. 

 

4. DAS INSCRIÇÕES/ PRÉ – MATRÍCULAS 
 

4.1 As inscrições no Processo Seletivo Específico de 2018/1 ocorrerão de 01 de Dezembro de 
2017 à 06 de março de 2018: 

a. Por meio da Internet, a preencher o formulário de pré-inscrição na página  
http://www.fce.edu.br   

b. Pela central de atendimento no (11) 4200-7070; 
c. Presencialmente nos campus do metrô República situado à Rua Basílio da Gama, 77; 
d. Não haverá cobrança de taxa de inscrição; 
e. O candidato deverá entregar no ato da inscrição cópia do Histórico Escolar da 

Graduação, Conteúdo Programático e o Diploma/ Certificado de Conclusão; 
 

 
5. DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS  

 

5.1 Para aproveitamento dos créditos do candidato obtidos na Instituição de origem, se 
realizará uma análise dos componentes curriculares cursados, considerando carga horária e 
conteúdo programático equivalentes ou superiores aos componentes curriculares do curso 
de Ciências Contábeis do CAGEN 

5.2 O aluno que tenha realizado estudos equivalentes à Graduação (Bacharelado) no exterior 

http://www.fce.edu.br/


 

 

deverá apresentar prova de equivalência de estudos fornecida por autoridade brasileira 

competente. 

5.3 Após a análise do currículo, por ocasião da divulgação dos nomes dos aprovados em até 05 (cinco) 

dias úteis, o candidato receberá por e-mail a lista dos componentes curriculares que deverá cursar, 

para completar a estrutura curricular mínima constante do projeto Pedagógico do Curso de 

Ciências Contábeis da FCE. 

6. DA MATRÍCULA  
 

6.1 O candidato habilitado deverá confirmar sua matrícula na secretaria da Unidade  

República e anexar todos os documentos exigidos. 

6.2  O candidato no momento da matrícula deverá efetuar o pagamento da 1ª parcela da 

semestralidade. 

6.3 Não cabe, em nenhuma hipótese, o trancamento de matrícula no período inicial. 

6.4 Os documentos necessários para a matrícula são: 

a. Diploma de Conclusão de Curso de Graduação. Os concluintes da graduação no 2º 
semestre de 2017 poderão efetuar a matrícula, condicionada à entrega do 
correspondente Certificado de Conclusão antes do início do período letivo. 

b. Histórico Escolar do Curso de Graduação, constando a carga horária, a nota e o ano de 
cada disciplina cursada. 

c. Cédula de identidade (R.G.). 
d. Certidão de Nascimento ou Casamento. 
e. Uma fotografia 3x4, recente. 
f. Cadastro de Pessoa Física (CPF). 
g. Título de Eleitor e Comprovante de votação 
h. Comprovante de Residência 
i. Reservista ou Certificado de Dispensa, se for do sexo masculino. 
j. A não apresentação de quaisquer dos documentos acima relacionados impede a 

matrícula do candidato, exceto o diploma registrado do curso superior que poderá ser 
entregue no prazo máximo de 120 dias após a matrícula, mediante assinatura de Termo 
de Compromisso, sob pena de cancelamento da matrícula. 
 

6.5 Ao matriculado que, antes do início das aulas, vier a requerer cancelamento de matrícula, 

restituir-se-á a fração de valor conforme o Código de Defesa do Consumidor, desde que solicitada 

à Tesouraria. 



 

 

6.6 A ausência de pedido formal de cancelamento de matrícula, por parte de alunos 

desistentes, implica na continuidade de seu débito para com a FCE, inclusive das parcelas 

vincendas. 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Os casos omissos serão resolvidos pela CAGEN e Diretoria Acadêmica.  Outras informações 
poderão ser obtidas na sede da Faculdade ou pelos telefones: 

 Unidade República (11) 3159 – 2580 

 Central de Atendimento (11) 4200 – 7070  
 
 

 

Publique-se 

 

 

Paulo Malvestio Mantovan 

Diretor Acadêmico 

 

São Paulo (SP), 29 de Setembro de 2017. 


