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TERMO ADITIVO AO 

EDITAL n. 04/2019  

 

 

O Diretor Geral da FACULDADE LA SALLE, na forma do disposto no art. 44, Inciso II da Lei de 

Diretrizes e Bases Nº 9.394, de 20/12/96 e artigos 24, 56, 57 e 58 do Regimento da Faculdade La Salle, 

torna público o presente aditivo ao Edital n. 04/2019 para o Processo Seletivo 2019/2. 

 

 

Considerando o número elevado de ausentes na modalidade Processo Seletivo Vestibular ocorrido em 

07 de julho de 2019; 

 

Considerando o disposto no artigo 13 do Edital n. 04/2019, que dispõe sobre a “hipótese de não haver 

matrículas suficientes para as turmas que atendam ao ponto de equilíbrio financeiro do curso definido 

pela Faculdade, os alunos ingressantes do Processo Seletivo 2019/2 poderão se matricular no mínimo 

em 03 (três) disciplinas básicas, juntamente com as turmas que já estão em andamento na Faculdade 

La Salle”e 

 

Considerando o disposto no artigo 34 do Edital n. 04/2019, que dispõe: “Cabe à Diretoria da Faculdade 

La Salle decidir sobre a efetivação ou suspensão do Processo Seletivo para os cursos que não atingirem 

o ponto de equilíbrio financeiro; reserva-se o direito de realizar a junção de duas ou mais turmas e/ou 

a subdivisão de turmas, no mesmo turno ou em turnos diferentes, em aulas e disciplinas específicas de 

um ou mais cursos, quando da necessidade de adequação ao espaço físico e estruturas da instituição; 

ou ainda para manter a sustentabilidade da Faculdade La Salle e seu ponto de equilíbrio econômico, 

respeitadas todas as condições de ensino e aprendizagem.” 

 

 

RESOLVE 
 

Art. 1º Não serão abertas turmas novas do primeiro semestre dos cursos. 

 

Art. 2° Os candidatos interessados, após análise da Coordenação do Curso e elaboração de Plano de 

Estudos, serão matriculados em no mínimo 03 (três) disciplinas básicas, juntamente com as turmas que 

já estão em andamento na Faculdade La Salle. 

 

Art. 3° Os candidatos da modalidade Processo Seletivo Continuado também serão submetidos ao 

disposto no artigo anterior. 

 

Art. 4º. Permanecem em vigor as demais disposições do Edital n. 04/2019 do Processo Seletivo 2019/2.   

 

 

 PUBLIQUE-SE E DÊ-SE CIÊNCIA 

 

Lucas do Rio Verde, MT, 09 de julho de 2019.  

 

 

 

Dr. Ir. Marcos Corbellini  

Diretor Geral 


