Queremos você estudando na FPA 1º/2021

O que preciso apresentar?
Agora é possível entrar na Instituição, por meio do envio de uma Carta de
Intenções e um arquivo (vídeo, áudio, apresentação, imagens)
O Histórico Escolar é o documento que contém todos os registros da vida
escolar do aluno: escolas em que estudou transferências, aprovações e
reprovações, testes de nivelamento, dispensas ocorridas, notas, enfim, todas as
informações escolares relevantes de um aluno.
É um documento importante, pois nele se concentram pelo menos três anos de
registros de atividades escolares do Ensino Médio. Uma trajetória marcada por
inúmeros desafios e adaptações na vida escolar, que incluem trabalhos,
atividades e provas. Somando os históricos dos Ensinos Médio e Fundamental,
são pelo menos 12 anos de anotações.

Como apresentar meu talento?
A Carta de Intenções seria uma carta redigida pelo candidato contando um
pouco de sua trajetória pessoal, cursos extracurriculares, voluntariados e outras
atividades e/ou experiências que julgar relevantes e os motivos pelos quais
escolheu curso e a FPA. Atenção, uma Carta de Intenções não é um currículo,
nela esperamos conhecer um pouco mais do candidato, bem como compreender
as justificativas pelas quais você deseja ingressar na FPA, além de analisar a
escrita desta.
O candidato também pode enviar, junto da Carta de Intenções, um
“Arquivo/Portfólio” (vídeo, áudio, apresentação ou imagens), com duração
máxima de 5 minutos, apresentando seus talentos/sumário de trabalhos

realizados na área. Caso opte por enviar o “Arquivo/Portfólio” o candidato deve
separar um parágrafo em sua Carta de Intenções para falar sobre esse material.
(mais detalhes pelo link: https://www.even3.com.br/posfpa2021/ )

IMPORTANTE: O envio da carta de intenções é obrigatório. Quando o
candidato desejar enviar tanto a Carta de Intenções quanto o Arquivo/Portfólio
deverá anexar o a carta no campo “Trabalho Identificado” e o arquivo no
campo “Trabalho não identificado”. Caso o candidato envie somente a Carta
de Intenções, será necessário inserir o documento em ambos os campos citados
acima.

Facilidade para o ingresso
Pensando nisso, a FPA trouxe mais uma possibilidade para o estudante adentrar
no Ensino Superior, de forma justa e menos burocrática: por meio da avaliação
do histórico escolar e motivações para o ingresso no referido curso.
Esse sistema permite o ingresso na faculdade, desde que o candidato tenha
concluído o Ensino Médio, com uma média aritmética acima de 6,0 (seis). A carta
de intenções será utilizada para compatibilização entre o perfil do candidato e a
proposta pedagógica da FPA.

Outras formas de ingresso na FPA
(mais informações pelo link https://www.even3.com.br/posfpa2021/ )

Aproveitamento do ENEM (Valido somente para Graduação):
O aluno que obteve nota mínima de 300 pontos e não ter zerado na redação,
poderá fazer a matrícula sem precisar passar pelo vestibular. São válidas as
notas obtidas no ENEM de 2017 em diante.
Portador de Diploma de Nível Superior:
Quem já tem um título de nível superior e deseja realizar a segunda graduação,
não precisa participar de outro processo seletivo, basta apresentar a declaração
de conclusão do curso, certificado ou diploma para ingressar na Instituição.
Transferência Externa:
O aluno que estiver ativo em outra instituição, pode transferir sua matrícula para
a FPA mediante o histórico escolar.
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