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1.3 Todos os cursos relacionados neste Edital poderão ser oferecidos com até 40% (quarenta por cento) de 

suas cargas horárias ministradas pela modalidade de ensino a distância, em conformidade com a Portaria MEC 

nº 2.117, de 6 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a oferta de carga horária na modalidade de Ensino a 

Distância  EaD em cursos de graduação presencial. 

2 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Será considerado candidato qualificado a inscrever-se para o Processo Seletivo o portador de certificado de 

conclusão do Ensino Médio, bem como os diplomados em nível superior. 

3 DAS INSCRIÇÕES 

3.1 As inscrições para o Processo Seletivo da Faculdade EBRAMEC 2021.1 estarão abertas no período de 

03/11/2020 a 27/02/2021. 

3.2 O ato de inscrição implica, por parte do candidato, o reconhecimento e a aceitação de todas as condições 

previstas neste Edital. 

3.3 O candidato é responsável pelas informações prestadas na Ficha de Inscrição e arcará com as 

consequências e responsabilidades recorrentes de eventuais erros e/ou omissões no preenchimento do 

referido documento. 

3.3.1 Será considerada sem efeito a inscrição nos casos em que as informações e/ou documentos 

apresentados pelo candidato ou terceiros sejam inverídicos. 

3.4 A inscrição dar-se-á conforme disposição abaixo: 

a) Inscrição online na página eletrônica da Faculdade EBRAMEC www.ebramec.edu.br. 

b) Inscrição presencial até 27/02/2021, de segunda a sexta-feira, das 9h às 20h, e aos sábados, das 9h 

às 15h na sede da Faculdade EBRAMEC situada à Rua Visconde de Parnaíba, 2727 bairro Bresser  

São Paulo, SP.  

3.4.1 Para a inscrição, o candidato deverá observar os seguintes procedimentos: 

a) Acessar a página eletrônica da Faculdade EBRAMEC www.ebramec.edu.br e tomar ciência das 

normas do Edital do Processo Seletivo; 

b) Preencher eletronicamente o requerimento de inscrição. 

3.5 A inscrição presencial será isenta de taxa. 

3.5.1 A inscrição realizada de forma online terá a taxa fixada em R$ 10,00 (dez Reais), sendo este valor abatido 

na primeira mensalidade.  


















