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ATO EDITAL Nº 001/2021 

 VESTIBULAR EAD DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2021 

DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA 

FACULDADE TRILÓGICA NOSSA SENHORA DE TODOS OS POVOS (IES 22985) 

 

A Diretora-Geral da Faculdade Trilógica Nossa Senhora de Todos os Povos – FATRI-EAD, 

instituição devidamente credenciada pela portaria 124 de 04 de março de 2021 do Ministério da 

Educação - MEC – publicada no Diário Oficial da União em 08 de março de 2021, Seção 1, no uso de 

suas atribuições legais e regimentais, torna público o início das inscrições ao Vestibular de Ingresso 

nos cursos de Graduação em Teologia (Bacharelado) e Pedagogia (Licenciatura), na modalidade EAD, 

2° Semestre/2021, aberto aos candidatos que concluíram o ensino médio, conforme dispositivos que 

regulamentam o assunto, nos termos a seguir estabelecidos. Período de inscrição: 03/05/2021 a 

14/08/2021. Local de Inscrição: Pelo website: https://fatrinossasenhora.edu.br/. Taxa de 

inscrição: Gratuita. Formas de Admissão: O ingresso no vestibular será feito mediante classificação 

dos candidatos no Vestibular por prova, ingresso via ENEM ou segunda graduação. Prova: A prova é 

realizada de forma online, no site que será disponibilizado ao candidato após formalizar sua inscrição 

e consiste na realização de uma redação, valendo a nota de 0 (zero) a 10,0 (dez), de caráter 

eliminatório para candidatos que não obtiverem o mínimo de 50% de aproveitamento. O tema da 

redação se refere a conhecimentos construídos durante o ensino médio e atualidades. Cursos 

Oferecidos: TEOLOGIA (Portaria MEC n° 201/2021 e Registro no e-MEC 2018024); Bacharelado; 

Modalidade EAD; 500 vagas; Duração do curso: 6 semestres (3 anos); Semestralidade R$ 2.400,00 

dividida em 6 parcelas iguais e sucessivas de R$ 400,00, e PEDAGOGIA (Portaria MEC n° 201/2021 e 

Registro no e-MEC 201800907); Licenciatura, Modalidade EAD; 500 vagas; Duração do curso: 8 

semestres (4 anos); Semestralidade R$ 1.524,00 dividida em 6 parcelas iguais e sucessivas de R$ 

254,00. As vagas serão preenchidas por ordem de classificação. Os resultados serão divulgados em no 

máximo 72 horas após a data de cada prova. A FATRI-EAD reserva-se no direito do remanejamento de 

turmas, tendo em vista a quantidade de alunos por sala virtual ou presencial e, da mesma forma, a não 

oferta, caso não atinja o quórum mínimo de 5% necessário para preenchimento das vagas oferecidas 

no curso. Ao se inscrever no Vestibular, o candidato aceita, de forma irrestrita, as condições contidas 

neste Edital e no Manual do Candidato que é parte integrante deste Edital, disponíveis no website  

https://fatrinossasenhora.edu.br/
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(https://fatrinossasenhora.edu.br/), não podendo alegar desconhecimento. O detalhamento das 

informações sobre normas, critérios e procedimentos concernentes ao Processo Seletivo poderão ser 

obtidas junto à Comissão Permanente de Vestibular no endereço supracitado, no Manual do 

Candidato, ou site: https://fatrinossasenhora.edu.br/.  

 
 

São Paulo, 03 de maio de 2021. 

Profa. Cláudia Bernhardt de Souza Pacheco 

Diretora Geral FATRI-EAD 
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