A FACESM tem bolsa de estudos?
A instituição é credenciada ao sistema FIES, onde o aluno pode ter seus estudos financiados pelo governo. Além
disso, os alunos da FACESM costumam, rapidamente, conseguir estágios nas empresas da região e até mesmo na
própria faculdade, conseguindo assim bancar seus estudos.
Qual o valor dos cursos?
Os valores para o ano de 2017 para pagamento até o dia 10 são:
R$ 972,00 para os cursos de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas
Posso usar nota do ENEM?
Pode, desde que você tenha obtido uma nota no ENEM igual ou superior a 30% (trinta por cento). É importante
salientar nesse caso, você terá que fazer a sua inscrição para o vestibular (conforme datas previstas no Edital) e
poderá optar por não fazer a prova, mas é importante lembrar que estará concorrendo à vaga da mesma forma que
os demais candidatos que realizarem a prova. A relação de candidatos aprovados pelo ENEM será divulgada no
site e no campus da FACESM.
Preciso fazer Vestibular quando já tenho outra graduação?
Fica a seu critério. Você pode fazer o vestibular para garantir uma vaga e, depois, pedir isenção das disciplinas
que você já tiver cursado na outra graduação, ou também pode optar por não fazer a prova de vestibular e se
inscrever na modalidade graduado para as vagas remanescentes existentes no curso do seu interesse.
A FACESM fornece estágio para os alunos?
A FACESM possui convênio com diversas empresas e instituições de Itajubá e região para fornecimento de
estagiários. Além disso, o aluno da FACESM tem oportunidade de trabalhar como estagiário dentro da própria
Faculdade.
A FACESM incentiva à publicação científica?
A FACESM possui um Programa de Iniciação Científica, apoiado pela FAPEMIG e concede bolsas de iniciação
para os alunos aprovados no edital de seleção. Além disso a instituição fomenta a produção de artigos científicos
e apoia a participação dos alunos em eventos e congressos científicos.
Eu não tenho internet. Como posso fazer minha inscrição?
Você pode vir até campus da FACESM e utilizar os recursos da instituição. Caso, você não possa vir até aqui, por
qualquer motivo, também podemos atendê-lo por telefone. Realizamos sua inscrição, retornando a sua ligação,
em seguida enviamos (via e-mail ou correio) o boleto bancário, que após pago, confirmará a sua inscrição no
Vestibular da FACESM.
Quando sairá o resultado do Vestibular?
O resultado do Vestibular está previsto no Edital - que pode ser acessado aqui. A divulgação é feita pela internet
ou no hall de entrada da unidade administrativa da FACESM.
Como saber mais sobre os cursos da FACESM?
Você pode acessar o nosso portal www.facesm.br, entrar em contato pelo telefone, por meio da secretaria (35)
3629-5700 ou vestibular@facesm.br ou ainda, poderemos lhe enviar um material informativo pelo correio.
Quantos laboratórios existem na FACESM?
Atualmente existem 2 laboratórios de informática.
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