FORMAS DE INGRESSO
NA MAIOR FACULDADE DE TECNOLOGIA DO ESTADO você escolhe como prefere ingressar para aprender na prática
na FATEC SENAI MT. Confira os passos para iniciar sua Graduação em nossos Cursos Superiores de Tecnologia:
1 PROCESSO SELETIVO
O Processo Seletivo constitui-se de 02 (duas) modalidades de ingresso:
1.1

VESTIBULAR por meio da TRILHA DO CONHECIMENTO + REDAÇÃO + ENTREVISTA, essa modalidade de
vestibular inclui 3 FASES: prova de competências, redação + entrevista.
Fase 1 – Percorrer a TRILHA DO CONHECIMENTO online <www.edulivre.org.br>, o qual avaliará as
competências e habilidades por meio de vídeos e questões objetivas.
Fase 2 – Prova de REDAÇÃO
Fase 3 – A ENTREVISTA é indispensável e realizada com a supervisão de curso superior, para dirimir dúvidas
para aceite definitivo do(a) candidato(a).

1.2

NOTA DO ENEM+ENTREVISTA
Será considerada a Nota do ENEM se realizados em até 3 anos anteriores (2016, 2017, 2018) e entrevista com
a supervisão de curso superior, para dirimir dúvida para aceite definitivo do(a) candidato(a).

2 PROCESSO SELETIVO POR AGENDAMENTO
No Processo Seletivo por Agendamento, você escolhe o dia e o horário, conforme datas disponibilizadas para fazer
as provas da Fase 1, 2 e 3.

3 TRANSFERÊNCIA EXTERNA
Você está insatisfeito (a) com sua faculdade ou simplesmente sabe que merece mais? Então transfira seu curso para
a FATEC SENAI MT. Os seus créditos são analisados e aproveitados ao máximo.

4 PORTADORES DE DIPLOMA
Se você já tem um diploma de nível superior, não precisa fazer vestibular para estudar conosco. Procure a Secretaria
Acadêmica da FATEC SENAI MT portando seu diploma e curse a sua segunda graduação.

5 REMATRÍCULA DE VETERANOS
Você já faz parte da equipe FATEC SENAI MT, para renovar a nossa relação, basta realizar a sua Rematrícula de
Veteranos, conforme calendário de Rematrícula disponibilizado e continue na faculdade onde você aprende na
prática.
Para saber mais sobre as formas de ingresso dos nossos cursos de Graduação Superiores de Tecnologia
acesse o site www.fatecsenai.com.br. Em caso de dúvidas, entre em contato conosco pelo (65) 3612-1712
e teremos prazer em orientá-l@
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