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APRESENTAÇÃO 

 

 
A Faculdade La Salle - Manaus oferece Ensino Superior de Excelência, 

preocupando-se com a formação integral de seus estudantes. A proposta educacional 

da Faculdade La Salle é baseada em princípios tais como: inovação pedagógica e 

acadêmica; competência, excelência nos processos e resultados; investigação 

científica; sustentabilidade; ética, cuidado e zelo; inspiração e vivência cristã; avaliação 

contínua e formação continuada. Os projetos pedagógicos desenvolvidos proporcionam 

o envolvimento dos professores, alunos e Instituição como um todo, criando novas 

relações sociais. 

Considerando estes aspectos, a Faculdade La Salle oferece ensino de qualidade 

que busca interagir efetivamente com a comunidade através de seus cursos de 

graduação e pós-graduação, extensão, pesquisa, projetos comunitários, seminários, 

projetos de iniciação científica, disponibilizando também aos acadêmicos, experiências 

extracurriculares que complementarão sua formação profissional, humana e cidadã. 

Todos os cursos oferecidos pela Faculdade La Salle são autorizados, 

credenciados e avaliados pela pelos órgãos oficiais do MEC com ótimos conceitos. Na 

última avaliação institucional a Instituição recebeu nota 4. No término dos cursos os 

alunos saem bem preparados para fazer frente às demandas do mercado de trabalho. 

A estrutura física também é um diferencial que proporciona condições e comodidade 

para que os alunos possam realizar seus estudos e investigações. 

Este manual traz informações gerais e básicas do Processo Seletivo 2020/1, em 

suas diferentes modalidades, temas para redação, datas das provas, bem como a 

listagem dos cursos oferecidos com informações relativas às respectivas áreas de 

atuação, potencialidades e habilidades que são desenvolvidas e tempo de duração dos 

mesmos. 
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AO CANDIDATO 

 
 

Vivemos num tempo onde as transformações ocorrem de forma muito rápida e 

afetam tudo que planejamos, sentimos ou fazemos. Conscientes dessa realidade, 

recebemos e acolhemos com satisfação e alegria aqueles que buscam a Faculdade La 

Salle, não só para seu desenvolvimento pessoal, mas também desejam adquirir as 

competências necessárias para atuarem profissionalmente no mundo de hoje cheio de 

desafios e exigências em termos de formação e atuação no mercado de trabalho. 

A Faculdade La Salle busca seu aprimoramento, a cada dia, baseada nas novas 

descobertas da Ciência e da Tecnologia, mas acima de tudo reafirma seu empenho, 

indo além da exclusiva preparação para o mercado de trabalho, quando cumpre sua 

meta maior de favorecer a realização humana dos estudantes através de uma 

profissionalização integrada socialmente. 

A qualidade do projeto de ensino oferecido pela Faculdade La Salle é 

referenciada por mais 300 anos de experiência em Educação, hoje presente nos cinco 

continentes, em mais de 80 países. 

Sejam bem-vindos à Faculdade La Salle - Manaus, sua escolha nos honra e nos 

permite fazer parte de seus sonhos, ideais e, acima de tudo, de sua história de vida. 

Vocês podem ter a certeza: quem estuda, quem objetiva algo mais para seu 

desenvolvimento, não permanece a mesma pessoa. Será alguém renovado por ideias, 

enriquecido com novos conhecimentos, mais versátil, com mais visão e potencial de 

intervenção política e social, tendo consequentemente melhores espaços no mercado 

de trabalho. 
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1. CURSOS OFERECIDOS 

 

 
A Faculdade La Salle, além dos Cursos de Especialização em nível de Pós-

Graduação Stricto Senso e Lato Sensu, oferece os seguintes cursos de graduação: 

Bacharelados em Administração, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física e 

Relações Internacionais; Licenciatura em Educação Física; Curso Superior de 

Tecnologia em Gestão Financeira, Curso Superior de Tecnologia em Logística e Curso 

Superior de Tecnologia em Marketing. Todos os Cursos oferecidos são autorizados ou 

reconhecidos pelo MEC. 

 
 

 

1.1. BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO 

 
Duração: 08 semestres 

O Curso de Administração forma profissionais que organizam, planejam e 

orientam o uso dos recursos físicos, financeiros, tecnológicos e humanos das 

empresas, buscando soluções para vários tipos de problemas administrativos. É um 

curso que propõe que o profissional da área esteja capacitado a compreender 

questões científicas, técnicas, sociais e econômicas da produção, de seu 

gerenciamento, observando diferentes níveis de tomada de decisões, assimilando 

continuamente novas informações, apresentando flexibilidade intelectual e adaptação 

aos diferentes contextos de atuação do administrador. 
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Que competências e habilidades desenvolverá? 

O Curso desenvolverá competências para: 

 

 

 

 Atuar na gestão das organizações, transferir e generalizar conhecimentos e exercer 

em diferentes graus de complexidade o processo de tomada de decisões;

 Empreender analisando criticamente as organizações, antecipando e 

promovendo suas transformações;

 Operar com valores;

 
 Ter iniciativa, determinação, vontade de aprender, abertura às mudanças, 

consciência de qualidade e das consequências éticas de sua atividade profissional.

 
 

Onde poderá exercer sua profissão? 



 Consultorias;

 Agências de Importação e Exportação;

 Empresas governamentais ou não governamentais;

 Empresas públicas ou privadas;

 Comércio em geral;

 Bancos;

 ONGs.
 
 

1.2. BACHARELADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 
Duração: 08 semestres 

 
O Curso de Ciências Contábeis forma profissionais habilitados para fazer os 

registros contábeis das empresas, cuidar de documentação, abertura e fechamento de 

empresas, prestar assessorias, fazer declarações de imposto de renda de pessoas 

físicas e jurídicas, realizar escriturações, auditorias, demonstrações contábeis e 

análises de balanço. O curso capacita para a tomada de decisões fundamentadas em 

análises financeiras e patrimoniais das organizações. 
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Que competências e habilidades desenvolverá? 

O Curso desenvolverá competências para: 

 

 

 

 Elaborar relatórios e pareceres que contribuam para o desempenho dos usuários 
em quaisquer modelos organizacionais de ciências contábeis;

 Aplicar adequadamente a legislação específica às funções contábeis;

 Selecionar, utilizar ou implementar sistemas de informação contábil de controle 
gerencial;

 Exercer suas funções com ética e conhecimentos necessários das questões 
contábeis e atuárias.

 

Onde poderá exercer sua profissão? 

 
 Organizações públicas ou privadas;

 Escritórios de contabilidade;

 Agências de fiscalização de tributos;

 Agências de fiscalização previdenciária

 Empresas de consultoria contábil;

 Organizações de consultoria e auditoria;

 Trabalho como autônomo em serviços de contabilidade fiscal e outros.
 
 

1.3. BACHARELADO EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

 

Duração: 07 semestres 

 
O Curso de Relações Internacionais visa formar um profissional cujas 

competências e habilidades vão ao encontro das novas dimensões da vida 

social, 
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Abertas pela crescente internacionalização do ponto de vista comercial e diplomático. 

Sua função é promover o entendimento para facilitar acordos políticos, militares, 

econômicos e culturais, conduzindo as relações entre povos, nações e empresas. 

 
 

Que competências e habilidades desenvolverá? 

O Curso desenvolverá competências para: 

 Identificar oportunidades e riscos associados à interação entre situações locais e 
internacionais;

 Compreender as transformações da sociedade contemporânea, suas origens 
históricas e as especificidades sociais, culturais ou políticas dos países e de 
outras entidades que fazem parte do ambiente internacional;

 Minimizar conflitos, negociar soluções possibilitando ganhos para instituições ou 
atores nacionais que interagem no espaço internacional;

 Planejar ações e tomar decisões que venham dar direções e orientações a 
governos, empresas ou outras entidades da sociedade civil que participem e 
atuem no espaço internacional;

 Investigar novas tendências e transformações nos diferentes espaços e planos 
da vida econômica e social do país.

 

Onde poderá exercer sua profissão? 

 
 Câmaras de comércio;

 Consulados e embaixadas estrangeiras;

 Assessorias relacionadas à atuação política e comercial do Brasil;

 Diplomacia de negócios;

 Partidos Políticos;

 Entidades empresariais;

 Órgãos de comunicação internacional;

 Ensino de graduação e pós-graduação.
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1.4. BACHARELADOE M DIREITO 

 
Duração: 10 semestres 

 
O Curso de Bacharelado em Direito forma profissionais éticos e capacitados 

para atuar na comunidade amazonense e nacional, através do desenvolvimento de 

competências e habilidades necessárias para promover o crescimento sócio- 

econômico de forma sustentável. A concepção da proposta pedagógica possibilita aos 

acadêmicos a construção de conhecimentos para o exercício de atividades inerentes 

ao Direito, pautadas pelo ideal de justiça, num contexto social em processo constante 

de transformação da ordem sócio-política. 

O Curso tem por objetivo formar profissionais conscientes da realidade 

brasileira, com uma base teórica aliada a competência técnica e política, capazes de 

incorporar, criar ou reformular o saber científico, integrado a comunidade, de forma a 

possibilitar uma ação transformadora em direção a uma sociedade mais solidária. 

 

 
Que competências e habilidades desenvolverá? 

O curso desenvolverá competências para: 

 O curso proporciona a formação de bacharéis em Direito com visão atualizada do 

mundo, com consciência dos problemas locais, regionais e nacionais, bem como 

competência técnico-jurídica para a busca de soluções;

 

 Formação humanística, técnico-jurídica e prática, indispensável à adequada 

compreensão interdisciplinar do fenômeno jurídico e das transformações sociais; 

Senso ético profissional, associado a responsabilidade social com a compreensão da 

causalidade e finalidade das normas jurídicas;
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 Aplicação de conhecimentos jurídicos nas inter-relações de comércio, trabalho, 
cultura e educação;

 

 Responder com excelência as diversas demandas da área jurídica, em especial 

da advocacia;

 Realização do exame da ordem;
 

 Reconstruir o conhecimento, associá-lo a sua visão de mundo e, dessa forma, integrar o 

pensar, coerente ao ideal de cidadania e de sociedade em que está inserido.

 

 
Onde poderá exercer sua profissão? 

 

 Como advogado liberal, de organizações e/ou estado; 

 Magistrado; 

 Ministério Público; 

 Delegado; 

 Diplomata; 

 Parecerista; 

 Pesquisador Jurídico; 

 Defensoria Pública; Magistratura; 

 Terceiro Setor; 
 

 Assessoria jurídica para ONGs, fundações, associações civis, cooperativas 
e movimentos sociais. 

 
 
 

 

1.5 LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
 

Duração: 08 semestres 

 
O Curso de Licenciatura em Educação Física forma profissionais capazes de 

avaliar, elaborar e executar variedade de programas com atividades físicas. Prepara 
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profissionais para atuarem como docentes em organizações esportivas, comunitárias, 

desporto e pesquisa. O profissional pode atuar como professor da rede pública e 

particular, no ensino infantil, fundamental e médio. Além disso o Curso de Licenciatura 

em Educação Física capacita profissionais que sejam capazes de construir e 

desenvolver conhecimentos científicos em Educação Física, aplicando-os com uma 

visão comprometida socialmente, buscando a dignidade do educando enquanto ser 

humano produtor de cultura e história; possibilita uma análise crítica da realidade sócio 

educacional e aumenta o nível de consciência e comprometimento, com uma Educação 

Física que permita diferentes manifestações da cultura corporal na construção integral 

do ser humano. 

 
Que competências e habilidades desenvolverá? 

O Curso desenvolverá competências para: 

 Conhecer e dominar conteúdos relacionados com o processo de ensino e 

aprendizagem; 

 Elaborar, executar e avaliar programas de práticas corporais; 

 Planejar, desenvolver e avaliar procedimentos pedagógicos produzidos na 

modalidade de Educação Física; 

 Ter curiosidade epistemológica. 

 
Onde poderá exercer sua profissão? 

 
 Escolas de Ensino Fundamental e Médio; 

 Centro de recreação 

 Clínicas de Psicomotricidade; 

 Associações Desportivas; 

 Centros Comunitários; 

 Cursos de Danças, Ritmo e Expressão Corporal; 

 Locais que exijam conhecimentos pedagógicos específicos das diferentes práticas 
desportivas, realização de jogos, programas de lazer, etc. 

 Consultórios e Assessoria em desportos. 
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1.6. CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM MARKETING 

 
 

Duração: 4 semestres 
 

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Marketing tem por objetivo 

formar profissionais capazes de definir as estratégias de marketing na atuação de uma 

empresa no mercado; coletar e analisar dados sobre o perfil do consumidor, tais como 

renda e hábitos de consumo, a fim de desenvolver produtos e serviços coerentes e 

planejar as formas de comercialização e comunicação; gerenciar as atividades de 

compra, armazenagem e distribuição de mercadorias, bem como identificar 

oportunidades de mercado. 

 
Que competências e habilidades desenvolverá? 

O curso desenvolverá competências para: 

 Desenhar e executar projetos de marketing;

 Planejar e operacionalizar campanhas publicitárias;

 Elaborar diretrizes do planejamento estratégico, tático e operacional, aplicáveis 

à gestão de marketing, com respectivos indicadores financeiros;

 Elaborar técnicas de estudos de marcado;

 Desenvolver atitudes empreendedoras, postura ética, busca de 

novos conhecimentos e responsabilidade social;

 Intervir positivamente nas organizações através do marketing;

 Desenvolver novos produtos e serviços;

 Adaptação aos novos contextos organizacionais e flexibilização no seu campo 

da atuação.
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Onde poderá exercer sua profissão? 

 
 Diretor, assessor e consultor de organizações de pequeno, médio e grande porte;

 Agências de comunicação;

 Empresas de pesquisa e análise de mercado;

 Instituições de planejamento de marketing estratégico;

 Setor público e privado;

 Empreendedor de projetos de novos produtos e serviços;

 Instituições de ensino;

 ONGs.
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1.7. CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO FINANCEIRA 

 
 

Duração: 06 semestres 
 

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira tem por missão a formação 

de profissionais com responsabilidade de formular e implementar estratégias que 

assegurem a eficiência, a eficácia e a competitividade das organizações empresariais. 

Além disso, tem por objetivo formar profissionais com condições suficientes e necessárias 

ao cumprimento de seu papel no mercado de trabalho, que atuem diretamente na 

supervisão ou na execução das funções que caracterizam suas atividades, que apresentem 

o desenvolvimento de competências e habilidades voltadas para a gestão de finanças nas 

empresas ou em outras áreas de atuação. 

Este curso vem ao encontro de uma demanda crescente por pessoal especializado 

na área de Gestão Financeira, sendo um meio efetivo de inserção de novos e qualificados 

professionais no mercado de trabalho brasileiro, além de inovar ao proporcionar uma visão 

macro e micro ao ambiente empresarial e de oferecer conceitos e estimular práticas 

adequadas ao meio organizacional contemporâneo. 

 
Que competências e habilidades desenvolverá? 

 

O curso desenvolverá competências para: 
 

 Atuar de forma humanística na condução dos processos administrativos 

das organizações;

 Perceber tecnicamente o real panorama administrativo das organizações;

 Analisar os resultados financeiros e planejar ações necessárias para obter melhorias;

 Desenvolver modernas técnicas de planejamento, programação, controle e 

avaliação com qualidade total;

 Identificar e analisar problemas pertinentes à rotina das atividades administrativas, 

pensar e agir estrategicamente diante dos desafios da gestão de finanças;

 Analisar e negociar a captação de recursos financeiros necessários, bem como 

a aplicação dos recursos financeiros disponíveis.
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 Registrar as operações realizadas pela empresa e emitir os relatórios contábeis;

 Analisar a concessão de crédito aos clientes e administrar o recebimento dos 

créditos concedidos;

 Efetuar os recebimentos e os pagamentos, controlando o saldo de caixa;

 Controlar as contas a pagar relativas às compras a prazo, impostos, 

despesas operacionais, e outras.

 

Onde poderá exercer sua profissão? 
 

 Setores públicos e privados;

 Atuação no setor da indústria;

 Atuação no setor de comercio e serviços;

 Consultoria;

 Dentro das organizações pode atuar em setores como tesouraria, contas a pagar e 

a receber, controladoria, orçamento, custeio e outros;

 Autônomo;

 Direção de organizações;

 ONGs.
 

 

1.8. CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA  

 
 

Duração: 04 semestres 
 

O Curso Superior de Tecnologia em Logística vem ao encontro da demanda por pessoal 

especializado, com grau superior de conhecimento técnico, e de gestão de empresas 

especializadas na área de Logística e estimulando práticas adequadas ao meio organizacional 

contemporâneo. 

Este curso tem como missão contribuir para a formação de profissionais com 

responsabilidade de formular e implementar estratégias que assegurem a eficiência, a eficácia 

e a competitividade das organizações empresariais. 
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Neste sentido, o curso capacita profissionais para o planejamento estratégico, tático e 

operacional, nas áreas de produção, armazenamento, transporte, suprimentos e distribuição 

através de canais multimodais de fornecimento ao cliente, visando redução de custos, uso 

racional de recursos envolvidos e agilidade na reposição e entrega. 

 
Que competências e habilidades desenvolverá? 

O curso desenvolverá competências para: 

 Planejar e coordenar a implantação e manutenção de sistemas de suprimentos 
de forma segura e compatível com os diversos tipos de organizações; 

 

 Dimensionar sistemas de armazenamento racionais, seguros e econômicos; 
 

 Otimizar processos produtivos, comerciais e de prestação de serviços, agregando 

valor pela organização estrutural e funcional dos sistemas de suprimento, 

armazenagem e distribuição; 
 

 Tomar decisões relativas a modalidades de transportes, considerando os fatores 

de custo, rapidez e segurança; 
 

 Negociar acordos, parcerias e compartilhamento de processos e sistemas 
com terceiros, visando à otimização de organizações em geral; 

 

 Conhecer e aplicar a legislação que regulamenta os processos de logística; 
 

 Dimensionar as necessidades de equipamentos e softwares, especificar e 
sugerir aquisição, desenvolvimento ou locação; 

 

 Conhecer e analisar as novas tendências na área da logística industrial, dos 
serviços logísticos e da cadeia de suprimentos; 

 

 Avaliar e otimizar as operações logísticas industriais e serviços no âmbito de 
atuação tanto no mercado nacional como importações e exportações de produtos; 

 

 Formar uma consciência cultural compromissada com a preservação do meio 

ambiente e com sua sustentabilidade, respeitando a diversidade étnico-cultural.
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Onde poderá exercer sua profissão? 
 

 Organizações no segmento da logística industrial; 

 Organizações no segmento dos serviços logísticos; 

 Polos Industriais; 

 Áreas de livre comércio; 

 Setores Públicos; 

 

 ONGs; 

 Empresas de transporte. 
 

 
 

 
2. MODALIDADES DE INGRESSO 

 
 

 

2.1 Processo Seletivo Regular 

 

 
O processo seletivo regular é uma das formas de ingresso na Faculdade La Salle. 

O candidato deve ter concluído o Ensino Médio ou equivalente até a data do início do 

curso. Há um período de inscrição e a realização de uma Prova de Proficiência em 

Língua Portuguesa (Redação), em data e horário estabelecidos em edital. 

A inscrição pode ser realizada pela Internet, acessando o Portal da Instituição - 

www.lasalle.edu.br/faculdade/manaus - ou diretamente na Faculdade La Salle, no Setor 

de Registro e Controle Acadêmico, no horário de atendimento. 

Para obter informações ou esclarecimentos de dúvidas favor utilizar o telefone 

(92) 3655-1200. 

 

Conteúdo da Redação: 

 
A seguir propomos alguns temas orientadores para a redação do Processo 

Seletivo Regular. Eles têm o objetivo de orientar as leituras preparatórias para a 

produção de seu texto argumentativo. Dos temas abaixo sugeridos, a Pró-Diretoria  
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Acadêmica elege previamente um, a partir do qual os candidatos são convidados a 

escreverem um texto. Sugerimos que se faça a preparação através de leituras 

relacionadas aos temas e assim garantir a produção de um ótimo texto. 

 

Temas para a Redação 

 
 

 Liberdade de expressão; 

 Fontes alternativas de energia; 

 A crise política no Brasil: causas e consequências; 

 Expectativa de vida e mercado de trabalho; 

 Redes sociais: seu impacto na vida das pessoas e da sociedade; 

 Violência nos estádios; 
 

 Aquecimento global e modificações climáticas. 
 

 
Critérios de Avaliação da Redação 

 
 

1. Estrutura – 30 pontos 

 
a) Divisão nítida da redação em introdução, desenvolvimento e conclusão; 

b) Estrutura interna dos parágrafos; 

c) Encadeamento lógico dos parágrafos; 

d) Lógica das construções frasais. 

 
 

2. Tema – 30 pontos 

 
a) Desenvolvimento coerente do tema – argumentação; 

b) Exposição de ideias variadas e originais sobre o tema (que reflitam leitura). 
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3. Linguagem – 40 pontos 

 
a) Adequação de linguagem (uso da norma culta); 

b) Precisão vocabular; 

c) Ortografia, pontuação, crase, acentuação gráfica, concordância, regência, 

colocação pronominal, separação silábica, etc. 

 
Local de realização das provas: 

 
 

Faculdade La Salle 

Av. Dom Pedro I, 151 

Bairro Dom Pedro 

MANAUS - AM 

Fone (92) 3655-1200 

http://www.lasalle.edu.br/faculdade/manaus/ 

 
 

Documentos para a matrícula: 

 
 

 Diploma ou certificado de conclusão de Ensino Médio ou declaração de 

conclusão do Ensino Médio; 

 Histórico escolar do Ensino Médio; 

 Certidão de nascimento ou casamento; 

 Registro de Identidade; Obs: A CNH não substitui o RG. 

 CPF; 

 Certificado de reservista para alunos do sexo masculino; 

 Título de Eleitor; 

 Comprovante de endereço. 
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3.2. Ingresso via ENEM 
 
 

O processo seletivo via Exame Nacional de Ensino Médio – ENEM também pode 

ser utilizado como forma de ingresso na Faculdade La Salle. Neste processo o 

candidato não necessita realizar uma avaliação de conhecimentos ou de proficiência 

em Língua Portuguesa (Redação), visto que poderá utilizar-se da nota obtida no ENEM. 

Para ser aceito o candidato deverá atingir o mínimo de 450 pontos na média final das 

provas do ENEM. 

O candidato realiza a matrícula no curso escolhido diretamente na Faculdade La 

Salle, no Setor de Registro e Controle Acadêmico, no horário de atendimento, munido 

de documentação que comprove a nota do ENEM. 

Para obter informações ou esclarecimentos de dúvidas favor utilizar o telefone 

(92) 3655-1200. 

 

 
Documentos para a matrícula: 

 
 Diploma ou certificado de conclusão de Ensino Médio (original e cópia) ou 

declaração de conclusão do Ensino Médio. 

 Histórico escolar do Ensino Médio (original e cópia). 

 Certidão de nascimento ou casamento (cópia e original). 

 Registro de Identidade (cópia e original). A CNH não substitui o RG. 

 CPF (cópia e original). 

 Certificado de reservista para alunos do sexo masculino (cópia e original). 

 Título de Eleitor (cópia e original). 

 Comprovante de endereço. 

 Comprovante da nota do ENEM. 
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3.3. Transferência 
 

Uma das modalidades de ingresso na Faculdade La Salle Manaus é através do processo 

denominado de transferência e aproveitamento de estudos. Através de requerimento do 

interessado e desde que haja vaga, a Instituição pode aceitar transferência de cursos 

idênticos ou equivalentes aos seus, mantidos por Instituições de Ensino Superior Nacionais, 

devidamente autorizadas ou reconhecidas nos termos da legislação vigente, ou por 

Instituições de país estrangeiro reconhecidas de acordo com a legislação. 

 
Procedimentos: 

 
- Requerimento de atestado de vaga na Faculdade, protocolado no Setor de Registro 

e Controle Acadêmico; 

- Expedição pelo Setor de Registro e Controle Acadêmico de atestado de vaga no 

curso solicitado; 

- Análise e deferimento pelo Coordenador de Curso que o candidato optar; 

- O requerente que tiver a solicitação de matrícula de transferência externa deferida deve 

apresentar-se ao Setor de Registro e Controle Acadêmico com os documentos abaixo, 

preencher o cadastro, assinar o contrato de prestação de serviços educacionais, pagar a 

primeira parcela dos encargos educacionais (este pagamento é a confirmação de 

matrícula). 
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Documentos: 

 

 

 
 

 Diploma ou certificado de conclusão de Ensino Médio (original e cópia) ou 

declaração de conclusão do Ensino Médio. 

 Histórico escolar do Ensino Médio (original e cópia). 

 Certidão de nascimento ou casamento (cópia e original). 

 Registro de Identidade (cópia e original). A CNH não substitui o RG. 

 CPF (cópia e original). 

 Certificado de reservista para alunos do sexo masculino (cópia e original). 

 Título de Eleitor (cópia e original). 

 Comprovante de endereço. 

 Histórico Escolar do Curso Superior com a pontuação obtida no vestibular. 

 Declaração atestando que a matrícula na Instituição de origem não está sob 

pendência judicial e situação do ENADE. 

 

3.4. . Diplomados 

 
 

A Faculdade admite o ingresso de alunos Portadores do Diploma em Cursos 

Superiores realizados em instituições credenciadas pelo Ministério da Educação. 

 
Procedimentos: 

 
 

- Requerimento de ingresso como portador de diploma protocolado no Setor de Registro 

e Controle Acadêmico, dentro dos prazos definidos no Calendário Acadêmico; 

- Análise do pedido pelo Coordenador de Curso; e 

- Deferimento ou indeferimento da aceitação da matrícula. 

 
- Em caso de deferimento, apresentar no Setor de Registro e Controle Acadêmico os 

documentos necessários, preencher o cadastro, assinar o contrato de prestação de 

serviços educacionais, pagar a primeira parcela dos encargos educacionais (este 

pagamento é a confirmação de matrícula). Uma vez matriculado, pode ingressar com 

pedido de aproveitamento de estudos. 
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Documentos: 

 

 

 
 

 Diploma ou certificado de conclusão de Ensino Médio (original e cópia) ou declaração de 

conclusão do Ensino Médio. 

 Histórico escolar do Ensino Médio (original e cópia). 

 Certidão de nascimento ou casamento (cópia e original). 

 Registro de Identidade (cópia e original). A CNH não substitui o RG. 

 CPF (cópia e original). 

 Certificado de reservista para alunos do sexo masculino (cópia e original). 

 Título de Eleitor (cópia e original). 

 Comprovante de endereço. 

 Histórico Escolar do curso superior com os pontos obtidos no vestibular e 

 Diploma do curso superior registrado (original e cópia). 

 
 
 

3.5. Reingresso 

 
 

Os candidatos que já foram alunos da Faculdade La Salle e que tiveram deferido seu 

pedido de trancamento de matrícula, podem solicitar o reingresso, dentro do período de 

matrículas definido pela Instituição. 

 

 
Procedimentos: 

 
 

- Requerimento protocolado no Setor de Registro e Controle Acadêmico do pedido 

de Reingresso; 

 
- Verificação, pelo aluno, de sua situação no Setor Financeiro; 

- Aconselhamento junto ao Coordenador do Curso e análise da estrutura curricular; 

- Após o deferimento, apresentar no Setor de Registro e Controle Acadêmico os 

documentos necessários, preencher o cadastro, assinar o contrato de prestação de 

serviços educacionais, pagar a primeira parcela dos encargos educacionais (este 

pagamento é a confirmação de matrícula). 



 

 

Documentos: 

 
 

 Diploma ou certificado de conclusão de Ensino Médio (original e cópia) ou declaração 

de conclusão do Ensino Médio. 

 Histórico escolar do Ensino Médio (original e cópia). 

 Certidão de nascimento ou casamento (cópia e original). 

 Registro de Identidade (cópia e original). A CNH não substitui o RG. 

 CPF (cópia e original). 

 Certificado de reservista para alunos do sexo masculino (cópia e original). 

 Título de Eleitor (cópia e original). 

 Comprovante de endereço. 

 Histórico Escolar do curso superior com os pontos obtidos no vestibular e 

 Estrutura Curricular do curso de origem. 

 
 

 
3.6 Simulado de ENEM 

 
 

O aluno pode ingressar no ensino superior da Faculdade La Salle utilizando-se do 

resultado obtido em avalições de conhecimentos que simulam o Exame Nacional de Ensino 

Médio, promovidas e aplicadas pela Faculdade ou por Instituições da Rede La Salle e tenha 

obtido no mínimo 30% de acertos nas questões. 

 
Procedimentos: 

 
 

- Optar por um curso superior oferecido pela Faculdade La Salle; 
 

- Comparecer no Setor de Registro e Controle Acadêmico, no horário de atendimento, 

munido de documentação que comprove a nota da avaliação de conhecimentos que simula 

o ENEM; 

- Após o deferimento, apresentar no Setor de Registro e Controle Acadêmico os 

documentos necessários, preencher o cadastro, assinar o contrato de prestação de serviços 

educacionais, pagar a primeira parcela dos encargos educacionais (este pagamento é a 

confirmação de matrícula). 
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Documentos para a matrícula: 

 

 
 Diploma ou certificado de conclusão de Ensino Médio (original e cópia) ou 

declaração de conclusão do Ensino Médio. 

 Histórico escolar do Ensino Médio (original e cópia). 

 Certidão de nascimento ou casamento (cópia e original). 

 Registro de Identidade (cópia e original). A CNH não substitui o RG. 

 CPF (cópia e original). 

 Certificado de reservista para alunos do sexo masculino (cópia e original). 

 Título de Eleitor (cópia e original). 

 Comprovante de endereço. 

 Comprovante da nota do Simulado do ENEM. 

 
 

 
4 - APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS 

 
 

Os candidatos que desejarem solicitar aproveitamento de disciplinas cursadas 

em outra Instituição de Ensino Superior devem apresentar, no ato da matrícula, o 

Histórico Escolar com graus e carga horária. Devem também apresenta as ementas 

das disciplinas cursadas na Instituição de origem para análise do Coordenador de 

Curso e liberação de matrícula em disciplinas que ainda não foram cursadas. 
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5 - OUTRAS CONSIDERAÇÕES 

 

 
A matrícula dos candidatos classificados ocorre junto ao Setor de Registro e 

Controle Acadêmico da Faculdade La Salle, das 15h às 21h para os cursos oferecidos 

pela Instituição. 

Para todos os cursos, só serão abertas turmas constituídas por no mínimo 35 

alunos com matrícula confirmada. Os candidatos poderão eleger outros cursos em que 

há formação de turma caso não seja possível abertura da turma no curso escolhido 

como primeira opção. 

 

6- TELEFONES ÚTEIS 

 
 

Faculdade: (92) 3655-1200 

Secretaria da Pró-Diretoria Acadêmica: R. 1240 (a partir das 14h30min) 

Tesouraria: R. 1212 

Setor de Registro e Controle Acadêmicos: R. 1256 

Supervisão Administrativa: R. 1234 

Gabinetes das Coordenações dos Cursos: Atendimento a partir das 18h45min 

Bacharelado em Administração: R. 1253 

Bacharelado em Ciências Contábeis: R. 1279 

Bacharelado em Relações Internacionais: R. 1251 

Bacharelado em Direito: R. 1285 

Licenciatura em Educação Física: R. 1264 

Curso Superior de Tecnologia em Marketing: R. 1279 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.lasalle.edu.br/faculdade/manaus Faculdade La Salle - CNPJ 92.741.990/0008-03 

(92) 3655.1200 – Av. Dom Pedro I, 151 – Manaus-AM – CEP 69040-040 

http://www.lasalle.edu.br/faculdade/manaus


 

 

 

Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira: R. 1279 

Curso Superior de Tecnologia em Logística: R. 1253 

 
 
 
 

Manaus, 13 de setembro de 2019. 

 
 
 

Prof. Francisco Bezerra 
Diretor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.lasalle.edu.br/faculdade/manaus Faculdade La Salle - CNPJ 92.741.990/0008-03 

(92) 3655.1200 – Av. Dom Pedro I, 151 – Manaus-AM – CEP 69040-040 

 

http://www.lasalle.edu.br/faculdade/manaus

