
 

  
  
  

EDITAL Nº 38 

PROCESSO SELETIVO 2019/2  

O presente Edital torna público o Processo Seletivo e a forma de Ingresso nos 
cursos do Ensino Superior ofertados pela Faculdade La Salle, no segundo 
semestre de 2019.  

  
1. As inscrições para o Processo Seletivo 2019/2 serão realizadas pela Internet no 

portal: lasalle.edu.br/vestibularmanaus ou diretamente no Setor de Registro e 

Controle Acadêmico da Faculdade La Salle.  

  
2. Cursos: o processo seletivo será realizado para o ingresso nos cursos de 

Bacharelado em Administração, Bacharelado em Ciências Contábeis, Bacharelado 

em Relações Internacionais, Bacharelado em Direito, Bacharelado em Educação 

Física; Licenciatura em Educação Física; Superior de Tecnologia em Marketing, 

Superior de Tecnologia em Gestão Financeira e Superior de Tecnologia em Logística.  

  
3. Duração e turno dos cursos: a tabela abaixo mostra o tempo de duração e o turno 

em que são ministradas as aulas de cada um dos cursos ofertados em 2019/2.  

  

CURSOS  DURAÇÃO  TURNO  

Bacharelado em Administração  08 semestres Noturno 

Bacharelado em Ciências Contábeis  08 semestres Noturno 

Bacharelado em Relações Internacionais  07 semestres Noturno 

Bacharelado em Direito  10 semestres Vespertino/ 

Noturno 

Bacharelado em Educação Física  08 semestres Noturno 

Licenciatura em Educação Física  08 semestres Noturno 

Tecnologia em Marketing  04 semestres Noturno 

Tecnologia em Gestão Financeira  04 semestres Noturno 

  
  
  
 
 

http://lasalle.edu.br/vestibularmanaus
http://lasalle.edu.br/vestibularmanaus


 

 
  
  

Tecnologia em Logística  04 semestres Noturno 

  

4. Valor das Inscrições: as inscrições são gratuitas.  

  
5. Modalidades de Ingresso:  

  
a) Processo Seletivo Regular: Macro e Agendado; em ambos os processos, o 

candidato realiza uma prova de proficiência em Língua Portuguesa (Redação), realizado 

conforme cronograma anexo ou através de agendamento.  

  
b) ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio): o candidato não realiza a Prova de 

Proficiência em Língua Portuguesa (Redação), mas precisa ter atingido no mínimo 450 

pontos na média final das provas do ENEM.  

  
c) Diplomados: o candidato que já possui diploma de graduação pode ingressar sem 

o processo seletivo regular, desde que seu curso seja reconhecido pelo Ministério da 

Educação – MEC e apresente documentação comprobatória.  

  
d) Transferência: candidato proveniente de outra Instituição de Ensino Superior 

reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC que apresente documentação 

comprobatória.  

  
f) Reingresso: candidato que já foi aluno da Instituição e que teve deferido seu 

pedido de trancamento de matrícula, pode solicitar o reingresso, conforme regimento da 

Faculdade La Salle.  

  
 
6. Inscrição: Os candidatos para ingresso na Faculdade La Salle através do 

Processo Seletivo Regular, Macro ou Agendado, fazem a inscrição através do Portal 

(hotsite) da Faculdade La Salle e também presencialmente, no Setor de Registro e 

Controle Acadêmico, preenchendo formulário específico para esta finalidade.  

  

7. Prova: a modalidade de avaliação compõe-se de uma prova de proficiência em 

Língua Portuguesa (Redação) para os candidatos inscritos no Processo Seletivo 

Regular.  

  
8. Data e horário: o Processo Seletivo Regular Macro será realizado em datas e 

horário conforme cronograma em anexo. Neste processo, o candidato faz a inscrição  

 



 

 

 

no Site (hotsite) da Faculdade La Salle ou no Setor de Registro e Controle Acadêmico 

e comparece para a realização da prova, conforme cronograma. No Processo Seletivo 

Regular Agendado o candidato faz a Inscrição para o Vestibular no Setor de Registro e 

Controle Acadêmico, que agendará a data, horário e local da realização da prova, a 

partir do dia 15/04/2019.  

  
9. Publicação do Resultado: a data e horário de publicação do resultado do 

Processo Seletivo Regular Macro serão anunciadas em comunicado oficial entregue aos 

candidatos no dia da realização da Prova de Proficiência de Língua Portuguesa. O 

resultado será publicado no portal da Faculdade La Salle:  

lasalle.edu.br/vestibularmanaus e no Setor de Registro e Controle Acadêmico. Para os 

candidatos que realizarem o Processo Seletivo Regular Agendado, o resultado será 

publicado em até dois dias úteis após a realização da prova, no Setor de Registro e 

Controle Acadêmico da Faculdade.  

  
10. Matrícula: a matrícula dos aprovados ocorrerá a partir das 19h do dia da 

publicação dos resultados, para todos os cursos, das 15h às 21h, no Setor de Registro 

e Controle Acadêmico.  

  
11. Formação de turmas: as novas turmas de alunos de cada um dos cursos serão 

abertas com no mínimo 25 alunos com matrícula confirmada. Os candidatos poderão 

eleger outros cursos em que há formação de turmas caso não seja possível abertura da 

turma em sua primeira opção de curso.  

  
12. Disposições Gerais: os casos omissos serão analisados pela Comissão 

Coordenadora do Processo Seletivo 2019/2.  

 

 

  
  

 
 
Manaus, 09 de abril de 2019. 
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ANEXO  
  
  

CALENDÁRIO DE PROVAS PARA INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR ATRAVÉS DO 

PROCESSO SELETIVO REGULAR MACRO, NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019  

  
  

PERÍODO DE INSCRIÇÃO  DATA DA PROVA  PERÍODO DE  

MATRÍCULA  

Até o dia 27 de maio 
 
2019 

Dia 28 de maio – 3ª feira - 

19h00min 

Conforme comunicado entregue 

no dia da prova  

Até o dia 03 de junho 

2019 

Dia 04 de junho – 5ª feira – 

19h00min 

Conforme comunicado entregue 

no dia da prova  

Até o dia 10 de junho 
2019 

Dia 11 de junho – 3ª feira – 

19h00min 

Conforme comunicado entregue 

no dia da prova  

Até o dia 17 de junho 
2019 

Dia 18 de junho – 3ª feira - 

19h30min 

Conforme comunicado entregue 

no dia da prova  

Até o dia 26 de junho 
2019 

Dia 27 de junho – 5ª feira - 

19h30min 

Conforme comunicado entregue 

no dia da prova  

Até o dia 01 de julho 
 
2019 

Dia 02 de julho - 3ª feira 
 

19h30min 

Conforme comunicado entregue 

no dia da prova  

Até o dia 10 de julho 
 
2019 

Dia 11 de julho - 5ª feira 
 

19h30min 

Conforme comunicado entregue 

no dia da prova  

Até o dia 15 de julho 
 
2019 

Dia 16 de julho - 3ª feira 
 

19h30min 

Conforme comunicado entregue 

no dia da prova  

Até o dia 24 de julho 
 
2019 

Dia 25 de julho - 5ª feira 
 

19h30min 

Conforme comunicado entregue 

no dia da prova  

  
  
  
  



 

  

Caso o candidato não possa fazer o vestibular nas datas acima, poderá realizar 

o Processo Seletivo Agendado, no qual o candidato faz a Inscrição para o Vestibular no 

Setor de Registro e Controle Acadêmico, que agendará a data, horário e local da 

realização da prova, preenchendo formulário específico para esta finalidade.  

As inscrições podem ser realizadas pela Internet, acessando o portal da 

Instituição: lasalle.edu.br/vestibularmanaus ou diretamente na Faculdade La Salle, no 

Setor de Registro e Controle Acadêmico, no horário de atendimento. Para obter outras 

informações ou esclarecimentos de dúvidas, favor utilizar o telefone (92) 3655-1200.  

 
 
 
 
 
 

 
 

Manaus, 09 de abril de 2019. 
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