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PALAVRA DO DIRETOR GERAL DA FACULDADE GUILHERME GUIMBALA - FGG 
 

 
Prezados(as), 
 
A Instituição que você escolheu para realizar seu ingresso em um Curso de Graduação é a 
primeira Faculdade particular de Santa Catarina, com mais de 50 anos de tradição e, por 
isso, referência na qualidade de ensino nas áreas em que atua. Hoje, traz na sua trajetória 
centenas de profissionais formados nas áreas de Direito, Pedagogia, Psicologia, 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional. 

Com a missão de promover o conhecimento como elemento de transformação, a 
instituição prepara o futuro profissional para assumir seu papel como agente de mudança 
e possibilita, por meio de diversas ações à comunidade, o aprendizado prático, bem como 
a oportunidade de exercer influência na melhoria da qualidade de vida da comunidade 
local. 

A FGG conta com um corpo docente qualificado, formado por especialistas, mestres, 
doutores e profissionais com vasta experiência no mercado de trabalho, contribuindo 
ainda mais com uma formação ética e solidária de seus acadêmicos. Tudo isso faz da ACE 
a mais tradicional faculdade do norte catarinense, que completa 50 anos orgulhando-se 
de suas origens e traçando novos caminhos de modernidade e de responsabilidade social. 
 

Bem-vindo(a) a sua Faculdade de Joinville!!! 
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1.INSCRIÇÕES PARA INGRESSO NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA FGG 
 
 
 

I. INSCRIÇÕES PARA REDAÇÃO ONLINE 
 
 

 
Período 

 
  12 de outubro a 15 de novembro 2020 

 
Valor da inscrição 

 
  R$20,00 (vinte reais) 

Onde   www.fgg.edu.br 
    
II. INSCRIÇÕES PARA INGRESSO PELA NOTA DO ENEM 

 
 

 
Período 

 
  12 de outubro a 15 de novembro 2020 

Onde   www.fgg.edu.br 
   
 
III. INSCRIÇÕES PARA INGRESSO DE PORTADOR DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO E TRANSFERÊNCIA 

 
 

 
Período 

 
 12 de outubro a 11 de dezembro de 2020   
(reabertura em janeiro) 

Onde   www.fgg.edu.br 
 
 
 
2.  PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO PARA REDAÇÃO ONLINE 
 
Para realização de inscrição para ingresso por meio de Redação Online o candidato deverá seguir 
os procedimentos abaixo: 

I . Acessar o site www.fgg.edu.br - de 12 de outubro a 15 de novembro de 2020 - e preencher a 
inscrição online, conforme instruções contidas na página. 

II . Após o pagamento da taxa de inscrição do vestibular o candidato receberá, no e-mail registrado 
em seu cadastro, o link para realização de sua prova. 

III . O link, para acessar a redação, será enviado para o e-mail do candidato em até 72h, após 
efetuado o pagamento da taxa de inscrição. 

IV.  O candidato só deverá acessar o link quando for realizar a sua redação. 

V.  Após acessar o link, o candidato terá até 3h (três horas) para realização de sua redação. 

http://www.fgg.edu.br/
http://www.fgg.edu.br/
http://www.fgg.edu.br/
http://www.fgg.edu.br/
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DÚVIDAS (PROCEDIMENTOS DE INGRESSO/BOLSAS DE ESTUDO E OUTROS): 

 E-MAIL:vestibular@fgg.edu.br (Patrícia) 
 WHATSAPP: (47) 98816-3201 (Patrícia) 
 TELEFONE FIXO – (47) 3026-8281 (14h às 18h -Patrícia) 

 

DÚVIDAS (PROBLEMAS TÉCNICOS NA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO ONLINE E EMISSÃO DE 
BOLETOS): 

 cristiano.sa@fgg.edu.br ou pelo Whatsapp (47)9960-7191 
 
 
 
3. PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO PARA INGRESSO COM A NOTA DO ENEM 
 

I . Acessar o site www.fgg.edu.br - de 12 de outubro a 15 de novembro de 2020 - e preencher 
cadastro de ingresso pelo ENEM, conforme instruções contidas na página. 

II . Após realizado preenchimento do cadastro de ingresso o candidato deverá enviar seu boletim 
de desempenho do ENEM (disponível em: 
https://sso.acesso.gov.br/login?client_id=enem.inep.gov.br%2Fparticipante) para o e-mail 
vestibular@fgg.edu.br. 

 

3.1. DÚVIDAS SOBRE PROCEDIMENTOS DE INGRESSO/BOLSAS DE ESTUDO E OUTROS: 

 E-MAIL:vestibular@fgg.edu.br -(Patrícia) 
 WHATSAPP: (47) 98816-3201- (Patrícia) 
 TELEFONE FIXO – (47) 3026-8281 (14h às 18h - Patrícia) 

 
3.2. DÚVIDAS (PROBLEMAS TÉCNICOS NA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO ONLINE E EMISSÃO DE 
BOLETOS): 

 cristiano.sa@fgg.edu.br ou pelo Whatsapp (47)9960-7191.  
 

 
4. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO DE INGRESSO POR TRANSFERÊNCIA E PORTADOR DE 
DIPLOMA DE CURSO DE GRADUAÇÃO 
 
I. Acessar o site www.fgg.edu.br - de 12 de outubro de 2020 a 20 dezembro 2020 (reabertura em 
11 de janeiro de 2021) - e preencher cadastro de ingresso, conforme instruções contidas na 
página. 

mailto:vestibular@fgg.edu.br
mailto:cristiano.sa@fgg.edu.br
http://www.fgg.edu.br/
https://sso.acesso.gov.br/login?client_id=enem.inep.gov.br%2Fparticipante
mailto:vestibular@fgg.edu.br
mailto:vestibular@fgg.edu.br
mailto:cristiano.sa@fgg.edu.br
http://www.fgg.edu.br/
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II – Após preenchimento de cadastro, o candidato deverá enviar o histórico com notas e ementas 
das disciplinas cursadas, UNICAMENTE EM ARQUIVO NO FORMATO PDF, para o e-mail da Secretaria 
do Curso de sua opção, para que possa ser efetuada a análise da validação das mesmas. 

E-mail das Secretarias de Curso: 

Direito direito@fgg.edu.br (Viviane) 
Fisioterapia fisioterapia@fgg.edu.br (Mônica) 
Pedagogia pedagogia@fgg.edu.br (Sônia) 
Psicologia psicologia@fgg.edu.br (Solange) 
Terapia Ocupacional to@fgg.edu.br (Mônica) 

 

4.1. DÚVIDAS SOBRE PROCEDIMENTOS DE INGRESSO/BOLSAS DE ESTUDO E OUTROS: 

 E-MAIL:vestibular@fgg.edu.br (Patrícia) 
 WHATSAPP: (47) 98816-3201 (Patrícia) 
 TELEFONE FIXO – (47) 3026-8281 (14h às 18h - Patrícia) 

 
4.2. PROBLEMAS TÉCNICOS NA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO ONLINE E EMISSÃO DE BOLETOS: 
 cristiano.sa@fgg.edu.br ou pelo Whatsapp (47)9960-7191  

 
 
5. CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA OU QUE TENHAM ALGUMA DIFICULDADE NA REALIZAÇÃO DE 
PROCESSOS ONLINE 

 
Os candidatos que necessitem de atendimento diferenciado para realizar seu Vestibular/Redação 
- devem entrar em contato pelos canais abaixo indicados: 
 
E-MAIL:vestibular@fgg.edu.br -(Patrícia) 
WHATSAPP: (47) 98816-3201 - (Patrícia) 
TELEFONE FIXO – (47) 3026-8281 (14h às 18h) - (Patrícia) 

 
 
6. CURSOS OFERECIDOS E VAGAS 
 
 
CURSOS GRAU TURNO DURAÇÃO 

(ANOS) 
VAGAS 

DIREITO 
 

 
Bacharelado  

 
Noturno  

 
5 anos 

 
100 

FISIOTERAPIA 
 
 

 
Bacharelado 

 
Matutino e 
Noturno 

 
5 anos 

 
100 
50 por 
Turno 

PEDAGOGIA 
 

 
Licenciatura 

 
Noturno 

 
4 anos 

 
100 

mailto:direito@fgg.edu.br
mailto:fisioterapia@fgg.edu.br
mailto:pedagogia@fgg.edu.br
mailto:psicologia@fgg.edu.br
mailto:to@fgg.edu.br
mailto:vestibular@fgg.edu.br
mailto:cristiano.sa@fgg.edu.br
mailto:vestibular@fgg.edu.br
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PSICOLOGIA 
 

 
Bacharelado 
 
 

 
Matutino e 
Noturno 
 

 
5 anos 
 

 
100 
(50 por 
turno) 

TERAPIA OCUPACIONAL 
  

 
Bacharelado 

 
Noturno 

 
4 anos 

 
60 

7. DA OPÇÃO POR CURSO  
 
O candidato terá direito a optar apenas por um curso oferecido pela FGG. 
 
8. DO INGRESSO 

O ingresso nos cursos de graduação da Faculdade Guilherme Guimbala se dará por meio de duas 
modalidades: 
  
I. Modalidade I – verificação de conhecimentos, capacidades e habilidades intelectuais 

evidenciadas no Concurso Vestibular da ACE/FGG, constituído por uma Redação online. 
 
II. Modalidade II – aproveitamento do resultado obtido pelo candidato no Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM) de 2017, 2018 e 2019. Para concorrer a uma vaga pelo ENEM, o candidato 
deverá ter alcançado um escore igual ou superior a 400 (quatrocentos) pontos, desde que não 
tenha zerado a redação (ver Edital específico do ingresso pela nota do ENEM em 
www.fgg.edu.br). 

 

9. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS 

Para a Modalidade I, serão oferecidas 80% das vagas dos Cursos de Graduação da ACE/FGG e para 
Modalidade II, 20%. Não preenchidas as vagas nas Modalidades I e II, as vagas remanescentes 
poderão ser oferecidas em processos seletivos agendados ou para ingresso de portadores de 
diploma de nível superior.  
 
10. REDAÇÃO ONLINE 
 
I. Não é permitido copiar textos de sites/aplicativos, isto será levado em consideração na avaliação 

de nossos professores. 
II. O tempo de prova será de até 3h (três horas). 
III. A redação deve ter no mínimo 300 caracteres e no máximo 1000. 
IV.  O candidato deverá seguir as regras da Norma Culta da Língua Portuguesa. 
V. Em caso de empate na pontuação entre os candidatos, será aplicada como 

critério de desempate a idade do candidato, sendo classificado primeiro o Candidato com maior 
idade. 
 
 

11. DO RESULTADO DO VESTIBULAR   
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I. DATA: 23/11/2020 
 
II. LOCAL DE DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO: SITE (www.fgg.edu.br) 

 
 

 
12. DA MATRÍCULA ONLINE 
 
PERÍODO: O candidato classificado deverá realizar sua matrícula no período entre 24 de novembro 
a 27 de novembro de 2020. 
 
13. PROCEDIMENTOS PARA MATRÍCULA ONLINE PARA CALOUROS: 
 
I. Para realização da matrícula online o candidato deverá acessar o link (CLIQUE AQUI) enviado por 

e-mail, pela Instituição de Ensino, após a divulgação da classificação do Vestibular, no dia 23 de 
novembro de 2020 (caso não receba, favor verificar a caixa de spam). 

II. O Candidato deverá anexar, em campo específico e detalhado nas etapas da matrícula online, 
os documentos obrigatórios citados no Item 14 deste manual. 

III. Após anexados os documentos será gerado o boleto para pagamento da matrícula, bem como, 
o Contrato de Serviços Educacionais. 

IV. A matrícula do candidato permanecerá como pré-matrícula até que o mesmo efetue o 
pagamento do boleto e seja feita a conferência/homologação dos documentos anexados/ pelas 
Secretarias dos Cursos. 

V. O candidato efetuará a assinatura online do contrato de serviços educacionais devendo, 
posteriormente, na primeira semana de aula, entregar (nas secretarias dos cursos), a cópia 
impressa contendo, também, sua assinatura conforme RG. 

 
 
14. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ANEXAR NO PORTAL DA MATRÍCULA ONLINE 
 

 Documento de Identidade – RG -  cópia legível DIGITALIZADA NO FORMATO PDF e em 
arquivo único. 

 
 CPF (Enviar novamente cópia do RG –  caso o documento contenha o número do CPF – para 

RG que não contenha o número do CPF será obrigatório o envio da cópia) - cópia legível 
DIGITALIZADA NO FORMATO PDF e em arquivo único. 

 Certificado de Conclusão de Ensino Médio cópia legível DIGITALIZADA em arquivo único. 
 
 Histórico Escolar do Ensino Médio cópia legível DIGITALIZADA NO FORMATO PDF e em 

arquivo único. 
 

http://www.fgg.edu.br/
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 OBS.: O candidato que receberá o Certificado de Ensino Médio, após a data de realização da 
matrícula, deverá solicitar junto a sua Escola, declaração com a data prevista de conclusão 
do Ensino Médio - cópia legível DIGITALIZADA em arquivo único. Caso seja inviável a emissão 
deste documento, devido a situação emergencial da pandemia, poderá anexar o boletim 
escolar com as notas emitidas até o momento. 

 Certidão de Nascimento ou de Casamento – cópia legível DIGITALIZADA em arquivo único. 
 
 Comprovante de residência atualizado – cópia legível DIGITALIZADA NO FORMATO PDF e 

em arquivo único. 
 

 Título de Eleitor cópia legível DIGITALIZADA NO FORMATO PDF e em arquivo único. 
 
 Comprovante de Quitação com o Serviço Militar (somente homens) cópia legível 

DIGITALIZADA NO FORMATO PDF e em arquivo único. 
 
 Obs.: Não serão aceitas fotos/imagens. Todos os documentos deverão ser escaneados em 

formato PDF. 
 
 
15. MATRÍCULA DE INGRESSANTES COMO PORTADORES DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO E 
TRANSFERÊNCIA 
 
 Portadores de Diploma de Graduação e ingressantes por transferência receberão os 

procedimentos para realização da matrícula, por e-mail, após feita a validação das 
disciplinas cursadas, pelas Secretarias dos Cursos. 
 

 Documentos necessários para matrícula: 
 

o Documento de Identidade – RG - cópia legível DIGITALIZADA NO FORMATO PDF e 
em arquivo único. 

 
o CPF – (Enviar novamente cópia do RG –  caso o documento contenha o número do 

CPF – para RG que não contenha o número do CPF será obrigatório o envio da cópia) 
- cópia legível DIGITALIZADA NO FORMATO PDF e em arquivo único. 

o Certificado de Conclusão de Ensino Médio cópia legível DIGITALIZADA em arquivo 
único. 

 
o Histórico Escolar do Ensino Médio cópia legível DIGITALIZADA NO FORMATO PDF e 

em arquivo único. 
 
 

o Certidão de Nascimento ou de Casamento – cópia legível DIGITALIZADA em arquivo 
único. 
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o Comprovante de residência atualizado – cópia legível DIGITALIZADA NO FORMATO 
PDF e em arquivo único. 

 

o Título de Eleitor cópia legível DIGITALIZADA NO FORMATO PDF e em arquivo único. 
 

o Comprovante de Quitação com o Serviço Militar (somente homens) cópia legível 
DIGITALIZADA NO FORMATO PDF e em arquivo único. 

 
o Cópia autenticada ou original do Histórico de Graduação emitido pela instituição de 

origem, assinado e carimbado (podendo ser assinatura eletrônica) - cópia legível 
DIGITALIZADA NO FORMATO PDF do documento original e em arquivo único. 

 
o Planos de Cursos das Disciplinas ou Ementas das Disciplinas- cópia legível 

DIGITALIZADA NO FORMATO PDF do documento original e em arquivo único. 
 

o Cópia autenticada ou original do Diploma de Graduação (para ingressantes como 
portadores de Diploma) - cópia legível DIGITALIZADA NO FORMATO PDF do 
documento original e em arquivo único. 

 
o (Poderá ser aceito o Certificado de Conclusão de Curso condicionalmente, até data 

para efetuar a matrícula, quando será exigido o Diploma de Graduação) – cópia 
legível DIGITALIZADA. 

 
• E-mail das Secretarias de Curso: 

Direito direito@fgg.edu.br (Viviane) 
Fisioterapia fisioterapia@fgg.edu.br (Mônica) 
Pedagogia pedagogia@fgg.edu.br (Sônia) 
Psicologia psicologia@fgg.edu.br (Solange) 
Terapia Ocupacional to@fgg.edu.br (Mônica) 

 
16. DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS  
 
Para os candidatos classificados que concluíram o Ensino Médio no Exterior, deverá ser 

apresentado, em substituição ao Certificado de Conclusão do Ensino Médio e ao Histórico Escolar, 

o parecer de Equivalência de Estudos, na forma da Legislação Vigente, com publicação no Diário 

Oficial, exceto para Países do Mercosul (Argentina, Uruguai e Paraguai). Os documentos em Língua 

Estrangeira deverão estar traduzidos oficialmente e autenticados no Consulado Brasileiro. Os 

candidatos estrangeiros classificados deverão apresentar o Passaporte com o visto, no ato da 

mailto:direito@fgg.edu.br
mailto:fisioterapia@fgg.edu.br
mailto:pedagogia@fgg.edu.br
mailto:psicologia@fgg.edu.br
mailto:to@fgg.edu.br
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matrícula, além da cópia do Registro Nacional de Estrangeiro – RNE ou do Protocolo do Pedido no 

Departamento da Polícia Federal. 

 

17. DA MENSALIDADE E DOS COMPONENTES CURRICULARES  

A Faculdade Guilherme Guimbala efetua cobranças de mensalidades e taxas escolares, de acordo 

com as suas normas internas, fixadas e atualizadas na forma da lei, cujos valores dos créditos e 

formas de pagamento ficam à disposição do candidato na Instituição. A matriz curricular e demais 

componentes curriculares, sua duração, requisitos, titulação dos professores, recursos disponíveis 

e critérios de avaliação poderão ser obtidos pelos interessados junto à Secretaria Geral dos Cursos.  

 

18. DO CANCELAMENTO DA MATRÍCULA 

 

Em caso de cancelamento da matrícula o aluno terá direito ao reembolso de 70% (setenta por 

cento) do valor pago referente a primeira parcela da anuidade, após a desistência ser formalizada 

oficialmente na respectiva Secretaria de cada Curso, antes do início do ano letivo.  

 

 
ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE ENSINO, ACE 

FACULDADE GUILHERME GUIMBALA, FGG 


