
 
PROCESSO SELETI VO PARA REABERT URA DE MATRÍCULA 2017 /2 º  SEMESTRE  

 
1 

Edital FSLF, N.º 06, de 24 de Abril de 2017 
A Faculdade São Luís de França - FSLF, com sede em Aracaju - SE, na Rua Laranjeiras, n.º 1838, Bairro Getúlio Vargas, CEP 49.055-380, 
considerando a legislação vigente e as disposições estatutárias regimentais, faz saber através do presente Edital que estarão abertas as 
inscrições ao Processo de Reabertura de Matrícula com admissão prevista, exclusivamente, para o segundo semestre de 2017. 
1. DAS INSCRIÇÕES 
1.1. O período das inscrições: de 15/05/17 à 08/07/2017. 
1.2. Taxa de inscrição:  
a) Reabertura de Matrícula inscrição presencial – isento da taxa de inscrição. 
1.2.1. Só é permitida uma inscrição por candidato. 
1.3. Local de inscrições: 
1.3.1. As inscrições deverão ser encaminhadas, exclusivamente, via internet, para o e-mail secretaria@faculdadesaoluis.com.br. 
2. DOS CURSOS E VAGAS 
2.1.  Reabertura de Matrícula – as vagas serão disponibilizadas de acordo com análise da oferta da matriz curricular. 
2.2. Reabertura de Matrícula – os cursos para os quais estão sendo oferecidas as vagas, para o preenchimento no 2º semestre de 2017 são os 
seguintes:  
 

UNIDADE SEDE – RUA LARANJEIRAS, 1838 – B. GETÚLIO VARGAS – ARACAJU/SE 

TURNO CURSOS MODALIDADE VAGAS 
DURAÇÃO 

(ANOS) 

MENSALIDADE PARA 

2017 

Noite 

Administração Bacharelado 80 4,0 R$ 425,00 

Letras Português Licenciatura 50 3,0 R$ 365,00 

Pedagogia Licenciatura 80 4,0 R$ 365,00 

Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos Graduação Tecnológica 100 2,0 R$ 385,00 

(1) A critério da FSLF, para cursos diversos, poderão ocorrer aulas nos turnos diurnos e vespertinos. 

(2) As aulas práticas/teóricas e os estágios poderão ser realizados em outro turno. 

(3) Os estágios podem acontecer no período da manhã e/ou tarde. 

(4) Os estágios nos diversos cursos poderão ser realizados aos sábados e/ou em horários alternativos. 

(5) A critério da FSLF, algumas aulas desses cursos poderão ocorrer em horários e locais diferenciados. 

(6) O estágio poderá ser realizado no turno da manhã, tarde ou noite. 

 

 
3. DOCUMENTOS EXIGIDOS NA INSCRIÇÃO 
3.1.  Para Processo de Reabertura de Matrícula não será necessário apresentar documentação. 
4. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 
4.1. Para o Processo de Reabertura o deferimento estará condicionado à análise da oferta da Matriz Curricular. 
5. DO RESULTADO 
5.1. O resultado será divulgado até o dia 14/07/2017; 
5.2. O trâmite do processo, assim como o resultado, poderá ser acompanhado pelo candidato pelo site ou pelo telefone da faculdade. 
6. DA MATRÍCULA 
6.1. Os candidatos à reabertura, após o deferimento do processo, terão suas matrículas liberadas a partir do dia 14/07/2017. Consultar Manual de 
Matrícula no site.  
6.2. Até o dia 14/07/2017, após o deferimento do processo, o candidato à vaga de reabertura de matrícula deverá comparecer à secretaria para 
assinar contrato, receber o novo número de matrícula e a liberação para fazer sua matrícula no sistema. 
 
 
Aracaju, 24 de Abril de 2017. 

 
 
 
 
   

Cristiane T. F. de Moraes Nunes 
Diretora Geral 
 
 

 


