PREZADO
VESTIBULANDO,
O presente Manual tem o intuito de ser um
instrumento norteador, contendo todas as
normas que definem o processo seletivo e
de ingresso no Centro Universitário da Serra
Gaúcha e na Faculdade da Serra Gaúcha - Bento
Gonçalves.
Estamos juntos com você nessa caminhada.
Bem-vindo e sucesso!
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MISSÃO,
VISÃO,
PRINCÍPIOS
NOSSA MISSÃO:
Ser reconhecida como a melhor opção em Educação
Superior, oferecendo serviços de qualidade, com
resultados sustentáveis, satisfazendo alunos,
colaboradores e acionistas.

NOSSA VISÃO:
Desenvolver pessoas autônomas e éticas para serem
agentes de seus projetos de vida e da transformação
social por meio de educação, cultura e conhecimento.

NOSSOS PRINCÍPIOS:
Aluno, como nosso maior patrimônio;
Qualidade, como busca permanente;
Ética, como postura;
Cidadania, como compromisso social;
Agilidade, como dinâmica de ação;
Trabalho em equipe, como prática constante;
Sustentabilidade, como forma de crescimento;
Liberdade, como expressão;
Inclusão, como respeito à diversidade;
Vida, como bem maior.
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Apresentação
O Grupo FSG surge com o reconhecimento
da sociedade pelo trabalho diferenciado e
pela experiência na área educacional de seus
dirigentes e de seu corpo docente, bem como
para ampliar as opções de acesso ao Ensino
Superior em Caxias do Sul, Bento Gonçalves e
região.
Sua proposta é qualificar profissionais com
competência, sintonizados com as novas
exigências sociais e de mercado.
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1.CURSOS
CURSOS DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DA SERRA
GAÚCHA (FSG)
CAXIAS DO SUL
• Administração
• Análise e Desenvolvimento de Sistemas
• Arquitetura e Urbanismo
• Biomedicina
• Ciências Contábeis
• Comunicação Social – Jornalismo
• Comunicação Social – Publicidade e Propaganda
• Design - Bacharelado
• Design de Interiores
• Design de Moda
• Design Gráfico
• Educação Física - Bacharelado
• Educação Física - Licenciatura
• Enfermagem
• Engenharia Ambiental
• Engenharia Civil
• Engenharia de Computação
• Engenharia de Produção
• Engenharia Elétrica
• Engenharia Mecânica
• Estética e Cosmética
• Fisioterapia
• Fotografia
• Gastronomia
• Gestão Comercial
• Gestão de Recursos Humanos
• Medicina Veterinária
• Nutrição
• Psicologia
• Relações Internacionais

CURSOS DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DA SERRA
GAÚCHA (FSG)
MODALIDADE EAD
• Administração
• Ciências Contábeis
• Educação Física - Licenciatura
• Engenharia de Produção
• Gestão Comercial
• Gestão de Recursos Humanos
• Gestão Financeira
• Logística
• Pedagogia - Licenciatura
• Processos Gerenciais

CURSOS DA FACULDADE DA SERRA GAÚCHA (FSG)
BENTO GONÇALVES
• Administração
• Análise e Desenvolvimento de Sistemas
• Ciências Contábeis
• Design de Interiores
• Gestão Comercial
• Gestão da Qualidade
• Gestão de Recursos Humanos
• Gestão Financeira
• Logística
• Psicologia
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1.1 DESCRIÇÃO DOS CURSOS
ADMINISTRAÇÃO

Caxias e Bento

O administrador é o profissional que atua em
organizações sendo responsável pela tomada de decisão
a partir do conhecimento das pessoas, do mercado e das
novas tecnologias. Este profissional possui visão ampla
do negócio, atuando de maneira inovadora e com perfil
empreendedor. Cabe ao administrador liderar os talentos
da organização, gerenciando recursos financeiros,
materiais e humanos. É o administrador quem conduz
as relações entre a empresa e os funcionários, as áreas
de produção e marketing. Administra os processos de
admissão e treinamento de pessoas, gerencia custos,
orçamentos e fluxos de caixa. Outra possibilidade do
administrador é montar seu próprio negócio, utilizando
ferramentas de inovação e reforçando conceitos e
práticas de empreendedorismo.
Duração presencial: 8 semestres
Duração EAD: 7 semestres

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Caxias e Bento

O Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas
forma profissionais com habilidade e potencialidades,
prontos para atender às demandas do mercado de
trabalho atual. Trata-se de um Curso de Graduação
de Curta Duração, que oferece uma certificação
intermediária de Desenvolvedor de Sistemas de
Informação após a conclusão do quarto semestre.
Duração: 5 semestres.

ARQUITETURA E URBANISMO
O arquiteto é o profissional habilitado a elaborar,
desenvolver e executar projetos de arquitetura,
paisagismo e urbanismo. O Curso de Arquitetura
e Urbanismo da FSG propõe a formação de um
profissional generalista, criativo-inovador e
empreendedor, apto a compreender e traduzir
as necessidades de indivíduos, grupos sociais e
comunidade, com relação à concepção, organização e
construção do espaço interior e exterior, abrangendo
o urbanismo, a edificação, o paisagismo, bem
como a conservação e a valorização do patrimônio
construído, a proteção do equilíbrio do ambiente
natural e a utilização racional dos recursos
disponíveis.
Duração: 10 semestres.

BIOMEDICINA
O biomédico está preparado para o exercício de
inúmeras atividades na área da saúde. É capaz de
se integrar com os demais profissionais da área,
com competência para a promoção de saúde e
prevenção de doenças, para execução técnica dos
ensaios, interpretação, análise crítica dos resultados
e gestão dos serviços laboratoriais, sempre orientado
pela conduta ética e pelos interesses da sociedade.
O curso de Biomedicina da FSG tem como objetivo
formar um profissional da saúde com formação
generalista e, para isso, oferece habilitações em
Patologia Clínica, Banco de Sangue, Análise de
Alimentos e Análise Ambiental.
Duração: 8 semestres.

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

(Presencial e modalidade EAD)
Caxias e Bento
O contador organiza, registra e controla o patrimônio
das empresas e das pessoas físicas. Através do
domínio da Ciência Contábil, auxilia no planejamento
contábil, financeiro e tributário, promovendo a
maximização dos resultados e eficácia na tomada de
decisões gerenciais. O Curso da FSG tem como base
a Ciência Social, aplicando os modernos conceitos de
contabilidade gerencial, preparando o acadêmico para
a gestão patrimonial com foco na tomada de decisões
estratégicas.
Duração presencial: 8 semestres
Duração EAD: 7 semestres

COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO
O Bacharel em Jornalismo trabalha na procura e
na divulgação de informações por meio de veículos
de comunicação, como jornais, revistas, rádio, TV e
internet. É o profissional da notícia. Ele investiga e
divulga fatos e informações de interesse público,
redige e edita reportagens, faz entrevistas e escreve
artigos, adaptando o tamanho, a abordagem e a
linguagem dos textos ao veículo e ao público a que
se destinam. Senso crítico, capacidade de expressão,
domínio do português, de técnicas de redação e de
softwares de edição de textos e de imagens são
requisitos fundamentais. É o profissional da notícia.
Utilizará as informações e fatos para que a empresa
interaja com seus públicos de interesses.
Duração: 8 semestres.
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COMUNICAÇÃO SOCIAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA
O publicitário é um profissional especializado em
campanhas e peças publicitárias. Ele trabalha para
apresentar um produto ou serviço ao consumidor,
promover sua venda ou garantir a boa imagem da
marca. Pesquisa o perfil do público-alvo, levantando
dados como idade, condição socioeconômica,
escolaridade, costumes e hábitos de consumo.
Faz a arte de embalagens e cria logotipos. Escolhe
a abordagem e os meios de comunicação mais
adequados à campanha: anúncios, comerciais de
rádio e TV, ou banners e pop-ups em sites da internet.
Cria os textos e as imagens e acompanha sua
produção. Depois da campanha, avalia o impacto da
propaganda sobre o consumidor.
Duração: 8 semestres.

DESIGN - Bacharelado
O designer atua na criação, implantação e
acompanhamento de projetos de produtos (como
mobiliário, máquinas e utensílios) ou peças gráficas
(periódicos impressos ou digitais, embalagens
e sinalização). Sua visão holística, aliada ao
conhecimento teórico e técnico, conferem ao
profissional uma posição de destaque cada vez maior
no processo industrial e nas organizações. O Curso de
Design na FSG tem por objetivo formar profissionais
aptos a coordenar, executar e avaliar projetos de
design gráfico e de produtos industriais, em todas
as suas etapas de desenvolvimento, primando pelo
desenvolvimento das relações nos âmbitos sociais,
culturais e econômicos.
Duração: 6 semestres.

DESIGN DE INTERIORES

Caxias e Bento

O Curso de Design de Interiores qualifica
profissionais para trabalhar com inúmeras variáveis
que podem influenciar um projeto de interiores,
sendo uma das mais importantes a que se refere
ao uso do espaço, seja ele, moradia, trabalho, lazer,
estudo. É imprescindível considerar ainda fatores
práticos, como acessibilidade, iluminação, conforto
térmico e acústico e ventilação. Estas diretrizes
fazem o Designer de Interiores responsável também

por questões associadas à saúde, ao conforto de
cada cliente. O Designer de Interiores deve sempre
considerar a estrutura do edifício, sua localização,
respeito ao meio ambiente, o contexto social e legal
do uso do espaço a ser trabalhado.
Duração: 4 semestres.

DESIGN DE MODA
Criar desejos e produtos. Estar cercado de
roupas, costuras, bolsas, tecidos, desenhos e,
também, pessoas. É neste universo criativo, ágil
e original que o profissional de Design de Moda
desempenha suas habilidades. Apaixonado pela sua
profissão, ele interfere com o seu olhar diferenciado,
podendo emprestar glamour ao que é comum e
elegância ao corriqueiro. O Designer de Moda, enfim,
transforma. Ele idealiza, desenha e cria as coleções.
Desenvolve peças de acordo com as tendências
de comportamento e análises de mercado. Pode
se responsabilizar por um editorial, desfile ou
evento de moda; desenvolver moldes - de calçados,
roupas e acessórios - de acordo com os desenhos
desenvolvidos pelos estilistas ou empresas;
pesquisar as tendências, definir os tecidos, a cartela
de cores, os materiais e criar os briefings para os
estilistas ou, quem sabe, criar a sua própria marca.
Duração: 4 semestres.

DESIGN GRÁFICO
Praticamente tudo o que se vê, se escuta ou se
toca tem por trás o trabalho de um profissional de
Design Gráfico. Seja uma placa, uma revista, um
catálogo, uma marca, uma vinheta, embalagem
ou roupa. A lista é grande. Sua tarefa é transmitir
mensagens, ideias e conceitos por meio de imagens
e textos em suportes bi ou tridimensionais. Percebese, portanto, que criatividade e senso estético
são as principais ferramentas deste projetista de
ideias. Sempre antenado às tendências do setor,
o profissional pensa e produz animações para o
meio digital, cria logotipos, define a aparência e o
formato de páginas de jornais e revistas. Também
atua na criação visual de sites, blogs, banners para a
internet, entre outras funções.
Duração: 4 semestres.
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EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO
Permite atuar nos contextos institucionais
de atividade física e saúde como profissional
de musculação, ginástica, atividades aquáticas,
recreação e lazer, organizador de eventos, gestor
esportivo, personal trainer, entre outros, para
as diferentes etapas do ciclo vital (crianças,
adolescentes, adultos e idosos).
O curso de bacharelado em Educação Física tem
como objetivo formar o profissional da Educação
Física, a partir do contexto acadêmico que
oportunize aquisição integrada de conhecimentos
que possibilitem atuar na prevenção e promoção
da educação, atividade física e saúde, em função
das necessidades emergentes nos diversos
contextos para diferentes pessoas e etapas do ciclo
vital, formando um profissional crítico, reflexivo,
propositivo e ético.
Duração: 8 semestres.

ENGENHARIA AMBIENTAL
O Curso de Engenharia Ambiental possibilita a
formação de um profissional que envolve os campos da
Matemática, Física e Química, contando com o adequado
suporte de conhecimentos em Geociências, Ecologia e
Ecossistemas.
O Engenheiro Ambiental formado pela FSG estará
apto para elaborar e coordenar projetos de preservação
e avaliar os impactos no meio ambiente, com vistas ao
equilíbrio ecológico e ao desenvolvimento sustentável;
planejar e supervisionar a execução de obras ambientais;
desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas;
avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia
ambiental e seu impacto no contexto socioambiental;
prestar consultorias ambientais, elaborar e coordenar
projetos para estações de tratamento de efluentes e
projetos de georreferenciamento.
Duração: 10 semestres.

ENGENHARIA CIVIL
EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA
(Presencial e modalidade EAD)
Este profissional é um educador físico no contexto
da Educação Física Escolar. O curso de licenciatura
em Educação Física tem como objetivo formar o
professor crítico, reflexivo, propositivo e ético para
atuar nos espaços de aprendizagem, comprometido
com as transformações educacionais e sociais para
a atuação profissional no contexto da Educação
Física Escolar, a partir da aquisição integrada de
conhecimentos inerentes à área.
Duração presencial: 8 semestres
Duração EAD: 7 semestres

ENFERMAGEM
A Enfermagem é uma profissão comprometida
com a saúde e qualidade de vida da pessoa, família
e coletividade. O Curso de Enfermagem da FSG tem
como objetivo formar enfermeiros generalistas, com
compromisso político e social de prestar serviços e
assistência à saúde com altos padrões de qualidade,
em todos os espaços de atuação profissional.
Duração: 10 semestres.

Este profissional atua em todos os segmentos da
Engenharia Civil: projetar, construir, analisar e enfrentar
os problemas relacionados a edificações, pontes,
barragens, túneis, fundações, contenção e estabilidade
de taludes; abastecimento de água, recursos hídricos,
controle de cheias, aproveitamentos hidrelétricos;
irrigação e drenagem, tratamento de água e esgoto,
disposição de resíduos sólidos e controle da poluição
hídrica, infraestrutura de transportes, portos, aeroportos,
vias navegáveis, estradas, planejamento e operação de
transportes.
O Curso de Engenharia Civil da FSG forma
profissionais para atuar, preponderantemente, nos
setores ligados à produção e aos serviços, isto é, em
empresas, ou desenvolver atividades autônomas como
empreendedores ou profissionais liberais.
Duração: 10 semestres.

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO
O Engenheiro de Computação formado pela FSG
será um profissional apto para projetar, implementar,
implantar, manter e operar ambientes computacionais
para solucionar problemas nas diversas áreas de
aplicação. Terá formação em análise e programação
de computadores, organização e arquitetura de
computadores, circuitos eletrônicos e eletromagnéticos,
podendo atuar em sistemas de automação industrial,
10

comercial e residencial, integrando projetos de
hardware e software.
Duração: 10 semestres.

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
(Presencial e modalidade EAD)
O engenheiro de produção dedica seu estudo
ao projeto, à gerência e à melhoria de sistemas
produtivos integrados de bens e serviços, envolvendo
pessoas, tecnologia e informações no contexto
de atuação da empresa. O curso de Engenharia
de Produção da FSG tem como objetivo formar
profissionais habilitados ao projeto, operação,
gerenciamento e melhoria de sistemas de produção
de bens e serviços, integrando aspectos humanos,
econômicos, sociais e ambientais.
Duração presencial: 10 semestres
Duração EAD: 10 semestres

ENGENHARIA ELÉTRICA
O Curso de Engenharia Elétrica da FSG é formatado
especialmente para aqueles que querem se destacar
no mercado de trabalho, que está em ampla expansão.
Através das suas linhas de formação específicas e
contando com professores altamente qualificados e
infraestrutura moderna, o Curso busca a formação de
profissionais amplamente capacitados. O Profissional de
Engenharia Elétrica lida com a geração, a transmissão
e a distribuição da energia elétrica. Ele está habilitado a
construir e a aplicar sistemas de automação e controle
em linhas de produção. Também é responsável pelo
desenvolvimento de componentes e pela manutenção de
equipamentos e projetos de instalações elétricas. O Curso
da FSG possui duas linhas de formação: Eletrotécnica e
Automação.
Duração: 10 semestres.

ENGENHARIA MECÂNICA
O engenheiro mecânico realiza projetos, orçamentação
e gerenciamento de sistemas mecânicos, considerando
os fatores de custo, de durabilidade, de manutenção e de
especificações, bem como os regulamentos legais, e de
modo a satisfazer as exigências culturais, econômicas,
estéticas, ambientais e de acessibilidade dos usuários.
Também é especializado para o emprego adequado e
econômico dos materiais e das técnicas e sistemas

construtivos mecânicos, para a definição de instalações e
equipamentos mecânicos.
A FSG tem como objetivo formar um engenheiro com
perfil de atuação em uma equipe multiprofissional, ao
desenvolver competências de gestão de projetos, gestão de
equipes, gestão empresarial sistêmica, ética interpessoal e
profissional.
Duração: 10 semestres.

ESTÉTICA E COSMÉTICA
O Curso Superior de Tecnologia em Estética e
Cosmética da FSG, está voltado para a formação do
profissional capaz de intervir em várias áreas do mercado
da estética e da cosmética, proporcionando bemestar físico e melhoria da qualidade de vida através do
embelezamento, promoção, manutenção, prevenção e a
recuperação da saúde na área da estética humana.
Duração: 6 semestres.

FISIOTERAPIA
A Fisioterapia é uma profissão que atua na promoção à
saúde, bem como na prevenção, diagnóstico e tratamento
das disfunções do movimento, decorrentes, por exemplo,
de traumas, más-formações, distúrbios ósteo-articulares,
metabólicos, neurológicos, cardíacos e respiratórios.
Tem como objetivo formar o profissional fisioterapeuta
voltado para a atuação na saúde coletiva, desenvolvendo
conhecimentos científicos, humanísticos e técnicos, como
terapia manual, exercícios terapêuticos e terapia por meio do
calor, eletricidade, piscina aquecida, entre outros.
Duração: 10 semestres.

FOTOGRAFIA
O Curso de Graduação em Fotografia da FSG busca a
formação de profissionais completos e dinâmicos em teoria
e prática na área de imagens fotográficas, altamente capazes
de se destacar no mercado de trabalho. Além disso, procura
a formação sólida e multidisciplinar do estudante, focado no
compartilhamento do conhecimento avançado.
Duração: 4 semestres.

GASTRONOMIA
Durante o curso de Gastronomia, o estudante da
FSG aprende técnicas de preparo de ingredientes e
corte de carnes, aves e peixes, assim como pratos mais
elaborados das cozinhas nacional e internacional, clássica
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e contemporânea. O aluno também conhece sobre
panificação e confeitaria e cuidados com a contaminação
de alimentos. Também são discutidos temas sobre
funcionamento de grandes cozinhas industriais
e hospitalares. Nutrição, Harmonização, Enologia,
Planejamento de Cardápio, Turismo e Hospitalidade estão
entre os assuntos abordados no decorrer do curso.
Duração: 4 semestres.

GESTÃO COMERCIAL
(Presencial e modalidade EAD)
Caxias e Bento
Quem se forma em Gestão Comercial pode atuar no
gerenciamento e operação das principais atividades do
Comércio (varejo, atacado, representação), utilizando
modernas técnicas de gestão, baseadas em conceitos
de administração mercadológica e de tecnologia de
informação. Com as informações obtidas no curso, o
futuro profissional saberá otimizar o mix de produto,
atuar em administração de estoques, logística de
distribuição, sistemática de preços e promoções,
negociações, pesquisa de mercado, comércio eletrônico,
aprenderá sobre direitos do consumidor e terá ampliada
sua capacidade de planejamento e controle de resultados.
Ao final do Curso, o estudante poderá se filiar ao CRA
(Conselho Regional de Administração), que o habilita
como gestor responsável pelos processos vinculados a
área.
Duração presencial: 4 semestres
Duração EAD: 4 semestres

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
(Presencial e modalidade EAD)
Caxias e Bento

O curso de Gestão de Recursos Humanos busca
desenvolver o acadêmico para atuar na área de
Gestão de Pessoas em empresas públicas ou privadas
de pequeno, médio e grande porte. O profissional
desta área conhecerá os processos de Recursos
Humanos, possibilitando também entender qual a sua
contribuição estratégica para a organização. Além disso,
a competência liderança é trabalhada durante o curso,
possibilitando ao acadêmico suprir uma necessidade do
mercado de atuação.
Duração: 4 semestres.

GESTÃO FINANCEIRA

(modalidade EAD)
Bento Presencial e EAD

O profissional formado pelo Curso de Curta Duração
em Gestão Financeira terá condições de assessorar a
alta administração de companhias, através de controles
gerenciais voltados à área financeira. Poderá avaliar
o mercado de capitais e verificar as possibilidades de
investimentos, realizar e projetar plano de negócios, analisar
o perfil econômico e financeiro de empresas, subsidiar a
tomada de decisão de investidores. Elaborar orçamentos,
controles financeiros em todas as áreas da empresa.
Terá condições de gerir a área financeira das empresas,
analisando, avaliando e criando todas as condições para uma
boa gestão organizacional.
Duração: 4 semestres.

LOGÍSTICA

(modalidade EAD)
Caxias e Bento

O egresso do Curso de Logística é o profissional
especializado em aquisição, recebimento, armazenagem,
distribuição e transporte. Atuando na área de Logística
de uma empresa ou organização, planeja e coordena a
movimentação física e de informações sobre as operações
multimodais de transporte, para proporcionar fluxo otimizado
e de qualidade para peças, matérias-primas e produtos.
Duração presencial: 4 semestres
Duração EAD: 4 semestres

MEDICINA VETERINÁRIA
O Curso de Bacharelado em Medicina Veterinária da
FSG, visa contribuir efetivamente na formação de Médico
Veterinário com o propósito de contribuir para o Mundo
Animal e Meio Ambiente. O profissional formado deverá
ser consciente da necessidade de atuar com qualidade e
responsabilidade em prol da conservação do meio ambiente e
como agente transformador da realidade presente, na busca
de melhoria da qualidade de vida.
Duração: 10 semestres.

NUTRIÇÃO
O nutricionista planeja, administra e coordena programas
de alimentação e nutrição em empresas, escolas, hospitais,
hotéis, restaurantes comerciais, ‘spas’ e asilos, entre outros
locais. Ele define os cardápios das refeições, sugerindo
pratos que supram as necessidades nutricionais de clientes,
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pacientes e hóspedes. Orienta e prescreve dietas
individuais ou de grupos. Pode atuar em atividades de
ensino, extensão e pesquisa relacionadas à alimentação
e à nutrição.
Duração: 8 semestres.

PEDAGOGIA – LICENCIATURA
(modalidade EAD)
O profissional formado em Pedagogia é o responsável
pelos princípios e métodos de ensino, da administração
de escolas e assuntos educacionais. Pode atuar como
administrador de instituições escolares, bem como
professor, no Ensino Infantil, Ensino Fundamental e
Ensino Médio.
Duração: 3,5 anos.

PROCESSOS GERENCIAIS
(modalidade EAD)

práticas que permitem identificar, descrever e analisar os
processos psicológicos relacionados à organização social do
trabalho e realizar intervenções voltadas para a promoção da
saúde mental no trabalho, seja em nível individual ou coletivo.
Duração: 10 semestres.

RELAÇÕES INTERNACIONAIS
O profissional analisa o cenário mundial, investiga
mercados e a situação política das nações, avalia as
possibilidades de negócios e aconselha investimentos no
exterior. Promove entendimentos entre empresas e governos
de diferentes países, abrindo caminho para exportações,
importações e acordos bilaterais ou multilaterais no âmbito
da diplomacia. A internacionalização da economia amplia o
campo de atuação desse profissional, que pode trabalhar em
ministérios, embaixadas, consultorias e ONGs.
Duração: 6 semestres.

A cada dia, cresce a demanda por profissionais
qualificados na área de gestão, diante dos novos cenários
econômicos que se apresentam. O Curso de Processos
Gerenciais da FSG forma profissionais prontos para
elaborar e implementar planos de negócios, atuando junto
à gestão de empresas de todos os portes.
Duração: 4 semestres.

PSICOLOGIA

Caxias e Bento

O Psicólogo está capacitado para atuar em nível
preventivo, diagnóstico e tratamento nas áreas clínica,
social, educacional e organizacional, dando prioridade
à atenção e cuidado em saúde. O profissional adquire
os conhecimentos teóricos e práticos o que permite
compreender o comportamento humano. O Curso de
Psicologia da FSG apresenta em um de seus fortes
diferenciais uma organização das disciplinas que permite
ao aluno a partir do quarto semestre entrar em contato
com a prática. No último ano do curso, o conhecimento
adquire maior profundidade com os estágios que
correspondem às ênfases, que são:
• Saúde e Educação:
Se constitui num conjunto de atividades teóricas e
práticas de cunho interdisciplinar, de caráter não somente
preventivo e terapêutico, mas fundamentalmente voltado
à promoção da saúde, aprendizagem e desenvolvimento
humano, no campo familiar, educacional e de saúde.
• Psicologia do Trabalho e das Organizações:
Apresenta um conjunto de atividades teóricas e de
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VAGAS E TURNOS DOS CURSOS DISPONÍVEIS PARA O ATUAL PROCESSO SELETIVO
CENTRO UNIVERSITÁRIO DA SERRA GAÚCHA – FSG – CAXIAS DO SUL
Curso				
Administração
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Arquitetura e Urbanismo
Biomedicina
Ciências Contábeis
Comunicação Social - Jornalismo
Comunicação Social - Publicidade e Propaganda
Design - Bacharelado
Design de Interiores
Design de Moda
Design Gráfico
Educação Física – Bacharelado
Educação Física – Licenciatura
Enfermagem
Engenharia Ambiental
Engenharia Civil
Engenharia de Computação
Engenharia de Produção
Engenharia Elétrica
Engenharia Mecânica
Estética e Cosmética
Fisioterapia
Fotografia
Gastronomia
Gestão Comercial
Gestão de Recursos Humanos
Medicina Veterinária
Nutrição
Psicologia
Relações Internacionais

Turno
Integral
Integral
Integral
Integral
Integral
Integral
Integral
Integral
Integral
Integral
Integral
Integral
Integral
Integral
Integral
Integral
Integral
Integral
Integral
Integral
Integral
Integral
Integral
Integral
Integral
Integral
Integral
Integral
Integral
Integral

Vagas
100
80
100
100
70
50
45
100
50
50
50
100
100
80
80
80
80
80
80
70
60
60
70
100
70
55
40
100
14
80
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CENTRO UNIVERSITÁRIO DA SERRA GAÚCHA – FSG
CAXIAS DO SUL - Cursos modalidade EAD
Curso			

Vagas

Administração - Bacharelado

100

Ciências Contábeis – Bacharelado

200

Educação Física - Licenciatura

200

Engenharia de Produção

200

Gestão Comercial – Tecnólogo

70

Gestão de Recursos Humanos – Tecnólogo

80

Gestão Financeira – Tecnólogo

80

Logística – Tecnólogo

80

Pedagogia – Licenciatura

100

Processos Gerenciais – Tecnólogo

70

FACULDADE DA SERRA GAÚCHA – FSG – BENTO GONÇALVES
Curso			

Vagas

Vagas

Administração – Bacharelado

Integral

70

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Integral

70

Ciências Contábeis – Bacharelado

Integral

70

Design de Interiores

Integral

55

Gestão Comercial

Integral

60

Gestão da Qualidade

Integral

70

Gestão de Recursos Humanos

Integral

70

Gestão Financeira

Integral

70

Logística

Integral

70
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2.INSCRIÇÕES
2.1 PERÍODO DE INSCRIÇÃO
As inscrições poderão ser realizadas na sede
do Centro Universitário da Serra Gaúcha - FSG,
na Rua Os Dezoito do Forte, nº 2366, Bairro São
Pelegrino, na cidade de Caxias do Sul – RS, ou
na sede da Faculdade da Serra Gaúcha – FSG, na
Rua Treze de Maio, 1130, Bairro Cidade Alta, na
cidade de Bento Gonçalves - RS ou via internet,
no período de 02 de maio de 2017 até 10 de
junho de 2017. O valor da taxa de inscrição é de
R$ 30,00 (trinta reais) e R$ 15,00 (quinze reais)
para treineiros. Ao inscrever-se no processo
seletivo, o candidato deverá atender a Portaria
Ministerial nº. 391/2002, com a apresentação
da prova de conclusão do ensino médio ou
equivalente, se aprovado, até o ato da matricula,
de acordo com o Parecer do CP 98/99, CNE.
O candidato que optar pela nota da redação
do ENEM também deverá preencher em sua
inscrição o número de identificação do ENEM,
sendo que este somente será aceito se for um
número válido no INEP e com nota acima de
zero, ficando dispensado do comparecimento
no dia da realização da prova. Ao candidato é
permitida a inscrição em dois cursos, indicando
a ordem de preferência. O candidato assume
integral responsabilidade pela sua inscrição,
bem como por eventuais falhas na comunicação,
problemas técnicos, congestionamento nas
linhas de comunicação e outros fatores que
impossibilitem a transferência de dados. A
inscrição do candidato será homologada desde
que o requerimento de inscrição esteja com todos
os campos corretamente preenchidos e, com
a comprovação do pagamento da taxa. O valor

referente ao pagamento da taxa de inscrição não
será devolvido em hipótese alguma.

2.2 PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO VIA
INTERNET
• Leia atentamente este manual do candidato.
• Preencha o requerimento de inscrição e
confira os dados informados. Ao confirmar,
será gerado o boleto para pagamento da taxa
de inscrição (pode ser emitido quantas vezes
forem necessárias). De igual modo, serão
impressas as informações referentes à sua
inscrição. O pagamento também poderá ser
efetuado por meio de cartão de crédito (neste
caso, a confirmação da inscrição se dará após
a compensação do cartão). Se o pagamento da
inscrição for feito via home ou office banking,
utilize os dados referentes ao pagamento online.
• A inscrição somente será confirmada após
o pagamento do boleto de cobrança referente à
taxa de inscrição. O pagamento também poderá
ser efetuado em qualquer agência bancária
conveniada.
• Após o pagamento da taxa de inscrição, a
mesma poderá ser confirmada através da opção
de “Consulta de inscrição”, disponível no site da
FSG.
• Para mais informações entre em contato pelo
telefone (54) 2101.6000 ou (54) 3055.4135.
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3.CONCURSO
O Concurso Vestibular constitui-se de prova de
redação, com duração de 2 (duas) horas. A prova
de redação poderá ser substituída pelo resultado
obtido pelo candidato na redação do ENEM (até
2016). A prova será realizada no dia 11 de junho
de 2017, às 10 horas na Rua Os Dezoito do Forte,
nº 2366, Bairro São Pelegrino, na cidade de
Caxias do Sul - RS, e na Rua Treze de Maio, 1130,
Bairro Cidade Alta, na cidade de Bento Gonçalves
- RS. Os candidatos deverão comparecer no dia
da prova meia hora (30 min) antes do início
previsto. O ingresso do candidato na sala só
será permitido mediante a apresentação do
original do documento de identidade com o qual
realizou a inscrição e do canhoto destacado do
requerimento no ato da inscrição.

3.1 DA VALIDADE
Os resultados do Concurso Vestibular são
válidos apenas para o ingresso no segundo
semestre do ano letivo de 2017.

3.2 DA PROVA
A prova será realizada em uma única etapa,
no Centro Universitário da Serra Gaúcha – Caxias
do Sul e na Faculdade da Serra Gaúcha – Bento
Gonçalves.

3.3.1 REDAÇÃO
A prova de redação pretende avaliar o
candidato quanto às suas competências no
domínio da escrita de textos dissertativos a partir
de um tema proposto. Na avaliação da redação,
serão considerados os seguintes aspectos:
• texto com coesão, coerência, pertinência da
argumentação e fidelidade ao tema proposto;
• grau de informação e crítica adequada a sua
escolaridade;
• uso adequado de vocabulário, processos
de coordenação e subordinação, sinais de
pontuação, correção ortográfica e estruturas da
língua escrita.

17

4.CLASSIFICAÇÃO
Será eliminado do concurso, sem direito
a classificação, o candidato enquadrado em
qualquer das seguintes situações: a) não
comparecer à realização da prova, para os
candidatos que não optarem pela utilização da
nota da redação do ENEM; b) obtiver grau zero
na redação. A classificação dos candidatos para
o preenchimento das vagas será feita segundo a
pontuação obtida na redação.
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5.MATRÍCULA
A matrícula do candidato aprovado ocorrerá a
partir do dia 13 de junho de 2017, na Secretaria
do Centro Universitário da Serra Gaúcha – FSG
e na Faculdade da Serra Gaúcha – FSG Bento
Gonçalves. Para a confirmação da vaga, no ato
da matrícula, o candidato deverá apresentar os
documentos solicitados no Manual do Candidato,
especialmente a cópia autenticada do certificado
de conclusão do ensino médio e histórico escolar.
O candidato que não se matricular no dia previsto
perderá o direito à vaga em favor do seguinte
candidato classificado. Em caso de vagas
remanescentes, haverá uma nova classificação
para os alunos não desclassificados. Ocorrendo
o cancelamento voluntário da matrícula pelo
ALUNO, seja ele total ou parcial, antes do início do
semestre letivo, o ALUNO será reembolsado em
80% (oitenta por cento) do valor do pagamento
proporcional àquelas disciplinas que foram
objeto do cancelamento. A Centro Universitário
da Serra Gaúcha - FSG reserva-se o direito de não
abrir turmas caso não haja número mínimo de
alunos efetivamente matriculados por turma. Os
casos omissos serão analisados e julgados pela
Comissão de Seleção do Concurso Vestibular.

o aluno precisa cumprir o que está previsto
no projeto pedagógico de cada curso e na
legislação pertinente, principalmente no que
se refere à obrigatoriedade de realização das
tarefas/atividades e de frequência às atividades
presenciais. A definição de dia e horário de oferta
das atividades presenciais dos cursos em EAD
disponibilizados neste Edital será realizada em
Calendário Acadêmico e poderá sofrer alterações
no decorrer dos semestres ofertados. Os
encontros a distância ocorrerão em ambiente
virtual de aprendizagem por meio de ferramentas
de interação da internet, com mediação docente,
tutorial e de recursos didático-pedagógicos
organizados. São de exclusiva responsabilidade
do aluno os custos de acesso à internet para
a realização da interatividade exigida pelos
cursos e das atividades propostas nos projetos
pedagógicos dos cursos, conforme as normas
legais emitidas pelo MEC, quando o mesmo não
utilizar as instalações disponibilizadas com
acesso gratuito no Centro Universitário da Serra
Gaúcha – FSG.
Caxias do Sul, maio de 2017.

5.1 MATRÍCULA PARA OS CURSOS
OFERECIDOS EM MODALIDADE EAD
A matrícula do candidato aprovado para os
cursos na Modalidade a Distância (EAD) será
realizada por Módulos, a partir do dia 13 de
junho de 2017, sendo cada Módulo composto
por 3 (três) disciplinas, com renovação da
matrícula a cada 2 (dois) módulos (semestral).
O aluno que não renovar a matrícula não poderá
participar de nenhuma atividade do curso. Nos
cursos ofertados na Modalidade a Distância
pelo Centro Universitário da Serra Gaúcha – FSG,

Comissão de Processo Seletivo
CENTRO UNIVERSITÁRIO DA SERRA GAÚCHA - FSG
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