
MANEIRAS EFICAZES
DE ESTUDAR ANTES

DOS EXAMES

Envio da 
Documentação

exigida 
(via upload)

Matrícula
Prensencial

Valor da taxa de inscrição: R$
20,00
Rede bancárias ou na
Tesouraria da FACAPE.

INFOGRÁFICO
VESTIBULAR 2022-1

Preencher o Formulário
Eletrônico de inscrição e
questionário Sócio-Econômico

Acesse o site para inscrição:
       www.facape.br/vestibular ou
       www.facape.br/concursosInscrição

online

1º passo INSCRIÇÃO

Perío
do de

Perío
do de

Inscriç
ão:

Inscriç
ão:

06/10 a

06/10 a

09/11/2021

09/11/2021

Emissão 
do boleto
bancário

(após 48h)

2º passo
PAGAMENTO 
DA TAXA DE
INSCRIÇÃO

Últim
o dia

Últim
o dia

para
para

pagamento

pagamento

do Boleto:

do Boleto:

11/11
11/11

3º passo
ENTREGA DA 

DOCUMENTAÇÃO

O arquivo contendo a
documentação exigída deve
ser enviada no seguinte
formato:
JPEG ou JPG, PDF (de forma
legível)
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4º passo VESTIBULAR

Resultado da 1ª chamada :

Data de matrícula da 1ª
chamada (todos os tipos de
modalidade) : 

Resultado da 2ª chamada :
13/12 (somente bolsistas)
Data de matrícula da 2ª
chamada:

Resultado da 3ª chamada (se
houver):

Data de matrícula da 

       22/11 - Preliminar
       30/11 - Definitivo

      06/12 a 10/12/2021

       14/12 a 15/12/2021

       16/12

      3ª chamada:  17/12/2021

Observar a

documentação

geral e
xigida

(Anexo III
 do

edita
l

Início das Aulas: 07/02/2022 
(previsão)

Vestibular (social/

Portador de Diploma
Transferência Externa

Nota do ENEM (nota
mínima de 300 pontos e
redação > 0 no período de
2012 a 2021

Histórico Escolar

Cursos ofertados:

Canais de
Atendimento

 Tipos de modalidade:

       Convencional

 Formas de ingresso:

       (ensino médio 
       comprovado através
       de ficha 19

       - Administração
         (4 anos - manhã e 
         noite)

       - Ciência da Computação
         (4 anos - manhã e noite)

       - Ciências Contábeis
         (4 anos - tarde e noite)

       - Comércio Exterior
         (3 anos - noite)

       -Direito
         (5 anos - manhã, tarde e
         noite)

       -Economia
        (4 anos - noite)

       - GTI
          (2,5 anos - noite)

       - Serviço Social
         (4 anos - noite)

 
   - whatsapp (87) 3866-3260

   - e-mail:
   
      vestibular@facape.br
       (vestibular)
   

          
 transferencia@facape.br

      (portador de diploma/
      transferência externa)

 Telefones:

 (87)3866-3269 ou 

 (87)3866-3260

 Das 08h às 12h e das  

 14h30min às 18h30min

 exceto sábado, domingo e
 feriados.

Últim
o dia

Últim
o dia

para envio da

para envio da

documentação: 16/11

documentação: 16/11


