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APRESENTAÇÃO 

 

Bem Vindo (a) à Faculdade La Salle Estrela! 

 

Você está se inscrevendo para o Processo Seletivo 2020/01 em uma das Unidades de Ensino da 

Rede La Salle de Educação. Estamos presentes em mais de 80 países e contamos com mais de um milhão 

de alunos ao redor do mundo.  Mas aqui você não será apenas mais um.  

Neste manual você encontrará todas as orientações necessárias para efetuar de forma ágil e segura 

a sua inscrição para o vestibular. Se restarem dúvidas, não hesite em falar com a gente. Estamos aqui para 

ajudar você. 

 

Bem vindo (a)! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrela, setembro de 2019. 

       Comissão do Processo Seletivo 2020/01. 



   

 

 

 
 

 

I – DIREÇÃO GERAL E COMISSÃO PERMANENTE DO PROCESSO SELETIVO 

 

DIREÇÃO GERAL 

 

Prof. Ms. Jorge Alexandre Bieluczyk, fsc 

Diretor Geral 

 

Prof. Ms. Marciano Bruch 

Diretor Acadêmico 

 

Profa. Esp. Claudia Argiles da Costa 

Diretora Administrativa 

 

COMISSÃO PERMANENTE DO PROCESSO SELETIVO 2020/01 

 

Prof. Ms. Marciano Bruch - Diretor Acadêmico e Coordenador da Comissão; 

Profa. Rosemarí Driemeier Kreimeier – Coordenadora de Curso 

Profa. Márcia Andréa de Castro Beppler – Coordenadora Pedagógica 

Sra. Luiza Halmenschlager – Secretária Acadêmica. 

Sra. Carine Krüger – Comunicação  

Sra. Luciane Wendt – Financeiro 

 

II - SAIBA MAIS SOBRE A FACULDADE DE TECNOLOGIA LA SALLE - ESTRELA 

 

A Faculdade de Tecnologia La Salle - Estrela, que pertence à Rede La Salle de Educação, presente 

no Brasil há mais de cem anos, foi recredenciada no dia 06 de fevereiro de 2017, pelo Ministério da 

Educação.  

 

Nossa visão pedagógica inspira-se em São João Batista de La Salle, que dedicou grande parte de 

sua vida aos jovens e crianças e compreendeu o valor da educação e da qualificação na vida das pessoas e 

da sociedade.  

 

Hoje a Faculdade conta com Cursos de Graduação, além de Pós-Graduação e Extensão.  

 

Dedicamo-nos de forma especial aos cursos que qualificam profissionais na área do Agronegócio, 

Gestão e Negócios e Engenharia onde pretendemos democratizar o Ensino Superior, uma vez que há 

muitas pessoas que nunca tiveram oportunidade de ampliar sua formação.  

 

Para os próximos anos, a Faculdade pretende expandir-se e ser referência em Ensino Superior na 

Região dos Vales.  Um futuro promissor nos aguarda, por isso, é com orgulho que recebemos você e 

desejamos que esta seja a sua casa nos próximos anos. 

  

 

 

 



   

 

 

 
 

 

 

Para o Processo Seletivo 2020/01 serão ofertados os seguintes cursos: 

 

Bacharelado em Administração (noturno) 

Reconhecimento: Portaria nº 1.038 (D.O.U. 24/12/2015) 

Coordenador: Prof. Ms. Marciano Bruch 

Duração: 4 anos – 8 semestres 

Vagas: 50 

Titulação: Bacharel  

Áreas de Atuação: O Bacharel em Administração pode atuar em diversas áreas: profissional liberal 

(consultor); auditor de gestão empresarial; árbitro em processos de arbitragem; perito judicial e extra 

judicial; assessor e consultor em administração; gerente de administração; analista de administração; 

servidor público federal; servidor público estadual e autárquico; funcionário em sociedade de economia 

mista; empregado em empresas privadas; responsável técnico por empresas prestadoras de serviços de 

Administração para terceiros; professor, exercendo o magistério em matérias técnicas nos campos da 

Administração em qualquer ramo do ensino técnico ou superior; pesquisador/escritor na área da 

Administração; Administrador de instituições e ocupante de cargos de chefia ou direção, intermediária ou 

superior, em órgãos da Administração pública ou na iniciativa privada; empreendedor na sua própria 

empresa ou em empresas de terceiros. 

 

Bacharelado em Ciências Contábeis (noturno) 

Autorização: Portaria nº 608 (D.O.U. 14/10/2016) 

Coordenador: Prof. Ms. Marciano Bruch  

Duração: 4 anos – 8 semestres 

Vagas: 50 

Titulação: Bacharel  

Áreas de Atuação: O Bacharel em Ciências Contábeis pode exercer a profissão de Contador, qualificado 

tecnicamente para aplicar a Ciência Contábil na gestão, análise e pesquisa do patrimônio das pessoas 

físicas e jurídicas, atuando na mensuração, projeção e análise das variações patrimoniais, visando suprir 

as necessidades organizacionais de informações sobre os indicadores e medidas de desempenho, de 

qualidade e de eficiência.  

 

Curso Superior de Tecnologia em Gestão do Agronegócio (noturno) 

Reconhecimento: Portaria nº 135 (D.O.U. 02/03/2018) 

 

Coordenadora: Profª. Me. Rosemari Driemeier Kreimeier 

Duração: 3 anos e meio – 5 semestres 

Vagas: 45 

Titulação: Tecnólogo  

Áreas de Atuação: O Tecnólogo em Agronegócio é o profissional que viabiliza soluções tecnológicas 

competitivas para o desenvolvimento de negócios na agropecuária a partir do domínio dos processos de 

gestão e das cadeias produtivas do setor. Prospecção de novos mercados, análise de viabilidade 

econômica, identificação de alternativas de captação de recursos, beneficiamento, logística e 

comercialização são atividades gerenciadas por esse profissional. O profissional do agronegócio está 

atento às novas tecnologias do setor rural, à qualidade e produtividade do negócio, definindo 

investimentos, insumos e serviços, visando à otimização da produção e o uso racional dos recursos. 

 



   

 

 

 
 

 

ESTÁGIOS 

 

No que se refere à realização de estágios, a Instituição promove convênios com Empresas locais, 

Prefeitura Municipal, CIEE e outros órgãos públicos, que possibilitam aos acadêmicos a realização dos 

estágios curriculares obrigatórios e não obrigatórios dos cursos de graduação. 

 

INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA 

 

O Campus da Faculdade de Tecnologia La Salle – Estrela situa-se na Rua Tiradentes, 401, CEP 

95880-000, no Centro de Estrela – RS, numa área de 2.101,64 m². 

 

A Faculdade de Tecnologia La Salle – Estrela possui instalações amplas e modernas, com 

laboratório de informática adequado ao pleno atendimento dos alunos na realização das disciplinas. 

 

A Biblioteca atende a todos os requisitos legais às exigências acadêmicas da Educação Superior. 

Possui ampla relação de bibliografia básica e suplementar para o pleno atendimento aos Projetos 

Pedagógicos de todos os Cursos da IES, além de literatura, livros, revistas e periódicos. 

 

Possui um ambiente para estudo em grupo e individual para o perfeito atendimento aos 

acadêmicos. 

 

A Biblioteca é informatizada pelo sistema Pergamum, com o intuito de facilitar ao máximo o 

acesso à informação por parte dos usuários. É interligada por redes operacionais de informação de dados, 

possibilitando a pesquisa de qualquer assunto e possui terminais próprios para consulta. 

 

Integra a Rede de Biblioteca da Rede La Salle de Educação Superior. 

 

III – INSCRIÇÃO 

 

As inscrições podem ser realizadas em duas modalidades: 

 

a) Pela Internet (www.lasalle.edu.br/faculdade/estrela), no período de 15/10/2019 a 06/02/2020. 

 

b)  Na Secretaria da Faculdade:  

 

(i) de 15/10/2019 a 21/12/2019, de segunda à sexta, das 13h às 17h e das 18h às 22h. Aos Sábados das 8h 

às 12h; 

(ii) de 02/01/2020 a 06/02/2020; de segunda à sexta, das 13h às 17h e das 18h às 22h. Aos Sábados das 8h 

às 12h. 

 

Considera-se inscrito o candidato que fizer a inscrição no site https://www.unilasalle.edu.br/Processo 

Seletivo/faculdade/estrela ou na Secretaria da Faculdade.  

 

IV - CURSOS, VAGAS E TURNOS 

 

A Faculdade dispõe dos cursos, vagas e turnos conforme segue: 

 

http://www.lasalle.edu.br/faculdade/estrela
https://www.unilasalle.edu.br/vestibular/faculdade/estrela
https://www.unilasalle.edu.br/vestibular/faculdade/estrela


   

 

 

 
 

 

 
Cursos Vagas 

Semestrais 

Turno Duração Ato Regulatório 

Bacharelado em Administração 50 Noturno 4 anos Portaria de Reconhecimento Nº 1.038, 

23/12/2015 - D.O.U, 24/12/2015 

Bacharelado em Ciências 

Contábeis 

50 Noturno 4 anos Portaria de Autorização Nº 608, 13/10/2016 

D.O.U - 14/10/2016 

Superior de Tecnologia em Gestão 

do Agronegócio 

45 Noturno 3 anos e 

meio 

Portaria de Renovação de Reconhecimento 

Nº 135, 01/03/2018 - D.O.U, 02/03/2018 

 

Observação: A Faculdade reserva-se o direito de suspender e/ou não ofertar vagas nos respectivos 

cursos, caso não haja o número suficiente de candidatos no Processo Seletivo 2020/01 que suportem o 

ponto de equilíbrio. 

 

Por força deste Edital, a Faculdade reserva-se ao direito de informar a suspensão ou não oferta de vagas 

até um dia antes da data estabelecida para o início do Semestre Letivo de 2020/01. 

 

V - TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

A Taxa de Inscrição para o Processo Seletivo 2020/01 consiste na doação, no dia e local da prova, de: 

 

(i) um quilo de alimento não perecível, ou; 

(ii) um brinquedo novo, ou; 

(iii) uma peça de roupa nova. 

 

VI - PROVA E RESULTADOS 

A prova, com duração de 2 (duas) horas, ocorrerá em datas pré-fixadas conforme item X deste 

Manual. 

 

Recomendações para a realização da prova: 

O candidato deve estar munido de: 

- Documento Oficial de Identificação original com foto. 

- Lápis, borracha, caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

- Não será permitido o ingresso de candidatos após o horário do fechamento das salas. Nenhum 

candidato poderá entregar a folha de redação antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início da 

prova. 

- Não será permitido ao candidato o uso de telefone celular ou qualquer equipamento 

eletroeletrônico durante o transcurso da prova. 

- Iniciada a prova, o candidato só poderá dar por terminada a sua prova após a permanência de 

uma hora no recinto. 

- Os três (03) últimos candidatos deverão deixar a sala em conjunto e assinar a ata. 

- Não será permitido, durante a realização da prova, o uso de telefone celular, calculadora ou 

outros aparelhos eletroeletrônicos. 

 

Será atribuída a nota 0 (zero) para Redação nos casos em que o candidato: 

a) Identificá-la, além da identificação existente. 

b) Escrever com letra ilegível. 

c) Desenvolver em forma de desenho, número ou espaçamento fora do normal entre as palavras. 



   

 

 

 
 

 

d) Escrever a lápis ou qualquer outra cor de caneta, que não seja preta ou azul. 

e) Não atender ao tema ou proposta definido pela Comissão do Vestibular. 

f) Apresentar acentuada desestruturação textual. 

 

VII - CONTEÚDOS 

 

O Processo Seletivo 2020/01 dar-se-á por meio de uma Prova de Redação, com peso 10,0, 

admitida a fração de 0,1 (um décimo de ponto). 

Para que você possa se preparar adequadamente, apresentamos uma relação de três temas amplos, 

dos quais um será conhecido somente no momento da prova. 

Procure, desde já, preparar-se através de leituras e ensaios que possam garantir a elaboração de um 

texto dissertativo de 20 a 30 linhas, cuja organização exigirá a defesa de uma tese, por meio de 

argumentos consistentes, norteados por um ponto de vista crítico. Serão avaliados os aspectos de 

adequação e fidelidade ao tema, coesão textual, uso da norma culta, presença de coerência interna e 

externa e coesão textual. 

 

VIII – CLASSIFICAÇÃO 

Os candidatos serão classificados na ordem decrescente dos pontos obtidos. Serão convocados 

para preenchimento das vagas oferecidas no curso de sua opção os candidatos que obtiverem maior 

número de pontos, no limite das vagas. 

Em caso da obtenção do mesmo número de pontos na ordem decrescente, terá prioridade o 

candidato de maior idade. Não caberá recurso dos resultados do Processo Seletivo 2020/01 

 

Do mesmo modo, será desclassificado o candidato que: 

a) Faltar no dia do Processo Seletivo 2020/01 ou chegar após o horário estabelecido. 

b) Tirar nota inferior a 2 (dois) ou 0 (zero). 

 

c) Usar meio fraudulento na inscrição ou na realização da prova ou, ainda, apresentar atitudes de 

indisciplina independentes de sansões legais. 

 

Os candidatos serão comunicados diretamente por telefone, por meio eletrônico e 

SMS/WhatsApp, no prazo de até 48 horas úteis, após a realização da prova. 

 

Sob nenhum pretexto haverá vistas ou revisões de prova do Processo Seletivo 2020/01. 

 

IX – MATRÍCULAS 

 

As matrículas dos classificados no Processo Seletivo 2020/01 acontecem na sede da Faculdade, no 

prazo de 48 horas úteis, após a realização da prova e comunicado. 

 

Para realização da matrícula, o candidato deve apresentar os seguintes documentos: 

a) Cópia autenticada do Certificado de Conclusão de Ensino Médio ou equivalente, 

devidamente reconhecido pelos órgãos competentes. 

 

b) Cópia autenticada do Histórico Escolar de Ensino Médio. 

c) Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento. 

d) Cópia da Carteira de Identidade Oficial. 



   

 

 

 
 

 

e) Cópia do CPF - Cadastro de Pessoa Física. 

f) 1 foto 3X4 recente. 

g) Cópia da prova de quitação com o Serviço Militar, para candidatos do sexo masculino. 

h) Cópia do título de eleitor para os brasileiros maiores de 18 anos. 

i) Cópia do comprovante de votação da última eleição. 

j) Cópia do comprovante de residência. 

k) Os documentos relativos a cursos concluídos no exterior devem ser acompanhados de 

declaração de equivalência do ensino médio expedida pelo Conselho Estadual de Educação. 

l) Para estrangeiros, a prova de permanência legal no Brasil e cópia integral do Passaporte 

autenticado, onde conste o visto de permanência no Brasil. 

 

OBS.: A Matrícula é confirmada: 

a) Pela assinatura do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais fornecido pela 

Instituição, pelo próprio candidato (se maior de 18 anos); pelo pai ou outro responsável 

legal (se menor de 18 anos). 

b) Pelo pagamento da 1ª parcela da semestralidade. 

c) A Faculdade após o processo seletivo reserva-se o direito de cancelar a turma cujo número 

de matriculados seja inferior ao ponto de equilíbrio para a viabilização do curso. 

 

X - CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 2020/01 

 

DIA (S) EVENTOS 

De 15/10/2019 a 21/12/2019 

De 02/01/2020 a 06/02/2020 

Inscrições do Processo Processo Seletivo 2020/01 através do endereço 

https://www.unilasalle.edu.br/Processo Seletivo/faculdade/estrela e na 

Secretaria da Faculdade, de segunda a sexta das 13h às 17h e das 18h às 22h 

e aos Sábados das 8h às 12h. 

Dia 06/02/2020 Encerramento das inscrições. 

17/10/2019 (quinta-feira) Realização do Processo Seletivo, das 19h30 às 21h30min  

19/10/2019 (sábado) Realização do Processo Seletivo, das 9h às 11h 

22/10/2019 (terça-feira) Realização do Processo Seletivo, das 19h30 às 21h30min  

24/10/2019 (quinta-feira) Realização do Processo Seletivo, das 19h30 às 21h30min  

26/10/2019 (sábado) Realização do Processo Seletivo, das 9h às 11h 

29/10/2019 (terça-feira) Realização do Processo Seletivo, das 19h30 às 21h30min  

05/11/2019 (terça-feira Realização do Processo Seletivo, das 19h30 às 21h30min  

07/11/2019 (quinta-feira) Realização do Processo Seletivo, das 19h30 às 21h30min  

09/11/2019 (sábado) Realização do Processo Seletivo, das 9h às 11h 

12/11/2019 (terça-feira) Realização do Processo Seletivo, das 19h30 às 21h30min  

14/11/2019 (quinta-feira) Realização do Processo Seletivo, das 19h30 às 21h30min  

16/11/2019 (sábado) Realização do Processo Seletivo, das 9h às 11h 

19/11/2019 (terça-feira) Realização do Processo Seletivo, das 19h30 às 21h30min  

 

 

https://www.unilasalle.edu.br/vestibular/faculdade/estrela


   

 

 

 
 

 

 
21/11/2019 (quinta-feira) Realização do Processo Seletivo, das 19h30 às 21h30min  

23/11/2019 (sábado) Realização do Processo Seletivo, das 9h às 11h 

26/11/2019 (terça-feira) Realização do Processo Seletivo, das 19h30 às 21h30min  

28/11/2019 (quinta-feira) Realização do Processo Seletivo, das 19h30 às 21h30min  

30/11/2019 (sábado) Realização do Processo Seletivo, das 9h às 11h 

03/12/2019 (terça-feira) Realização do Processo Seletivo, das 19h30 às 21h30min  

05/12/2019 (quinta-feira Realização do Processo Seletivo, das 19h30 às 21h30min  

07/12/2019 (sábado) Realização do Processo Seletivo, das 9h às 11h 

10/12/2019 (terça-feira) Realização do Processo Seletivo, das 19h30 às 21h30min  

12/12/2019 (quinta-feira) Realização do Processo Seletivo, das 19h30 às 21h30min  

14/12/2019(sábado) Realização do Processo Seletivo, das 9h às 11h 

17/12/2019 (terça-feira) Realização do Processo Seletivo, das 19h30 às 21h30min  

19/12/2019 (quinta-feira) Realização do Processo Seletivo, das 19h30 às 21h30min  

21/12/2019 (Sábado) Realização do Processo Seletivo, das 9h às 11h 

De 23/12/2019 a 01/01/2020 Recesso Escolar 

07/01/2020 (terça-feira) Realização do Processo Seletivo, das 19h30 às 21h30min  

09/01/2020 (quinta-feira) Realização do Processo Seletivo, das 19h30 às 21h30min  

11/01/2020 (Sábado) Realização do Processo Seletivo, das 9h às 11h 

14/01/2020 (terça-feira) Realização do Processo Seletivo, das 19h30 às 21h30min  

16/01/2020 (quinta-feira) Realização do Processo Seletivo, das 19h30 às 21h30min  

18/01/2020 (sábado) Realização do Processo Seletivo, das 9h às 11h 

21/01/2020 (terça-feira) Realização do Processo Seletivo, das 19h30 às 21h30min  

23/01/2020 (quinta-feira) Realização do Processo Seletivo, das 19h30 às 21h30min  

25/01/2020 (sábado) Realização do Processo Seletivo, das 9h às 11h 

28/01/2020 (terça-feira) Realização do Processo Seletivo, das 19h30 às 21h30min  

30/01/2020 (quinta-feira) Realização do Processo Seletivo, das 19h30 às 21h30min  

01/02/2020 (sábado) Realização do Processo Seletivo, das 9h às 11h 

04/02/2020 (terça-feira) Realização do Processo Seletivo, das 19h30 às 21h30min  

06/02/2020 (quinta-feira) Realização do Processo Seletivo, das 19h30 às 21h30min  

48 horas úteis após a prova Publicação dos resultados e matrícula dos candidatos 

Dia 10/02/2020 Início das aulas para os acadêmicos. 

 

 



   

 

 

 
 

 

 

PUBLIQUE-SE E SE DÊ CIÊNCIA. 

 

 

Estrela, setembro de 2019. 

 

 

 

 

 

Prof. Ms. Marciano Bruch 

Coordenador do Processo 

Seletivo 

 

 

 

 

 

Profa. Rosemarí Driemeier 

Kreimeier 

Coordenadora de Curso 

 

 

 

 

 

Profa. Márcia Andréa de Castro 

Beppler 

Coordenadora Pedagógica 

 

 

Sra. Luiza Halmenschlager 

Secretária Acadêmica 

 

 

Sra. Carine Krüger 

Comunicação 

 

 

Sra. Luciane Wendt 

Financeiro 

 


