EDITAL
EXAME DE SELEÇÃO PARA
MATRÍCULA POR TRANSFERÊNCIA E PORTADORES DE DIPLOMA
DE GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
1. O Diretor da Faculdade Cásper Líbero comunica que estarão abertas as
inscrições para seleção de candidatos à matrícula por transferência e para
portadores de diploma em comunicação, no período de 04/12/2018 a
18/01/2019
2. As inscrições serão efetuadas exclusivamente pela Internet no endereço
www.casperlibero.edu.br
3. Estarão inscritos os candidatos que:
a) Preencherem corretamente a Ficha de Inscrição, cuja atribuição é de
responsabilidade inteira e exclusiva do candidato, não sendo possível
alterá-la posteriormente;
b) Pagarem a taxa de inscrição no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), por
meio de boleto bancário a ser impresso pelo candidato no ato da
inscrição, em qualquer agência bancária, ou então através do próprio
Portal de Inscrição, por meio de cartões de crédito ou débito.
4. Aos candidatos no processo de seleção, serão oferecidas vagas nos cursos de
Jornalismo,
Relações
Públicas,
e
Publicidade
e
Propaganda,
Radio/TV/Internet, como segue:
5.
VAGAS
ANO
CURSO
DIURNO NOTURNO
2º
Jornalismo
4
0
3º
Jornalismo
4
2
2º
Relações Públicas
4
6
3º
Relações Públicas
8
6
2º
Publicidade e Propaganda
6
8
3º
Publicidade e Propaganda
10
6
2º
Rádio, TV e internet
2
6
3º
Rádio, TV e internet
8
8
6. É condição para efetivação da matrícula que o candidato não supere,
comparados seu histórico escolar de origem e o currículo desta Faculdade, o
limite máximo de 5 (cinco) adaptações a cumprir para o 2º ano, e de no máximo,
10 (dez) para o 3º ano.
7. Os candidatos serão submetidos a um exame escrito sobre tema atual
relacionado ao curso pretendido.
8. A prova será elaborada, aplicada e avaliada pela respectiva Coordenadoria de
ensino do curso.

9. A prova será realizada no dia 23/01/2019, com início às 19h30.
10. Será desclassificado o candidato que não comparecer à prova por qualquer
motivo, ou obtiver nota inferior a 6,0 (seis).
11. A classificação dos candidatos será feita em ordem decrescente de notas.
Serão convocados para matrícula os candidatos que alcançarem as maiores
notas até o limite das vagas.
12. Os alunos matriculados por transferência estarão obrigados a fazer as
adaptações em período distinto daquele em que efetuaram a matrícula ou após
o término do 4º ano, desde que não ultrapassem o prazo legal de 7 (sete) anos
para conclusão do curso.
13. Após a inscrição no portal os candidatos deverão enviar as documentações
relacionadas abaixo para o e-mail vestibular@casperlibero.edu.br. Deverá
constar no assunto do e-mail o número de inscrição seguido do texto “Prova de
transferência” ou “Portadores de diploma”. As vias originais deverão ser
entregues no dia da prova.
a)
b)
c)
d)

Atestado de regularidade de matrícula;
Histórico Escolar;
Programas das disciplinas cursadas
Os portadores de diploma de curso superior em comunicação deverão
apresentar cópia do diploma

14. A Faculdade aceitará no mesmo período os pedidos de transferência de alunos
matriculados nos cursos oferecidos pela instituição, para participar do processo
de seleção.
15. Os alunos da instituição que tiverem a transferência aprovada cumprirão as
exigências contidas neste Edital.
São Paulo, 03 de dezembro de 2018.

Prof. Dr. Carlos Roberto da Costa
Diretor

