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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, foi a 
primeira Faculdade particular de Santa Catarina e, por isso, referência na qualidade de ensino 
nas áreas em que atua. 
 

Hoje, com 50 anos de história, 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!!! 

 
 
 
 
 

Guilherme Guimbala Netto 
Diretor Geral da FGG 

 



 

3 

 

1.INSCRIÇÕES PARA INGRESSO NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA FGG 
 
 

I. INSCRIÇÕES PARA REDAÇÃO ON-LINE E PRESENCIAL 
 

 
INSCRIÇÕES  

 
 15/10/2022 a 31/10/2022 

 
Valor da inscrição 

 
  Sem cobrança de taxa de inscrição 

Onde www.fgg.edu.br 
 
 
 
 

II. INSCRIÇÕES PARA INGRESSO PELA NOTA DO ENEM E SELEÇÃO POR HISTÓRICO ESCOLAR 
 

 
INSCRIÇÕES 

 
  15/10/2022 a 31/10/2022 

 
Valor da inscrição 

 
  Sem cobrança de taxa de inscrição 

Onde   www.fgg.edu.br 
 

 
III .DATA DA PROVA (REDAÇÃO ONLINE E PRESENCIAL) 
 

 
REDAÇÃO 
PRESENCIAL  

 
   Data: 01/11/2022 
   Horário: 19h30 
   Resultado: 07/11/2022 

Onde  Sede da ACE: Rua São José,    
 Nº 490 
 
 

 
REDAÇÃO ONLINE 

 
   Data: 01/11/2022 
   Horário: Qualquer Horário 
   Resultado: 07/11/2022 

 
 
  OBS: Após essa data o Vestibular será Agendado online ou presencial 
 
 
IV .MATRÍCULA 

 
MATRÍCULA PARA 
INGRESSANTES  
POR SELETIVO 
 

 
   Data: 07/11/2022 a 11/11/2022 
     
 

Onde  Sede da ACE: Rua São José,    
 Nº 490  
 
 

 
HORÁRIO 
MATRÍCULA 

 
  8h30 às 11h30 
  14h às 20h30 

 

 

 

http://www.fgg.edu.br/
http://www.fgg.edu.br/


 

4 

 

 

V. INSCRIÇÕES PARA INGRESSO DE PORTADOR DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO E TRANSFERÊNCIA 
 
 

 
Período 

 
  15/10/2022 a 31/01/2023 

Onde www.fgg.edu.br 

 
 
OBS:MATRÍCULA PODERÁ SER FEITA A QUALQUER HORÁ APÓS PROCESSO DE VALIDAÇÃO DE  
 
DISCIPLINAS ESTAR CONCLUÍDO 
 
 

2.  PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DA REDAÇÃO - OPÇÃO ONLINE 

I. O Candidato deverá efetuar sua inscrição pelo site www.fgg.edu.br, com a opção Redação Online. 

II. Ao realizar sua inscrição receberá o link da redação por e-mail e WhatsApp (confirmação e atendimento 

para dúvidas). 

III. Ao receber o link da prova, o candidato deverá realizar a sua Redação, no dia 01/11/2022, em qualquer 

horário, sendo que a abertura do link antes da data proposta levará a inutilização do mesmo. 

IV. Não é permitido copiar o texto de outros sites/aplicativos, isto será levado em consideração na 

avaliação de nossos professores. 

V. O tempo de duração da prova será de até 3h (três horas). 

VI. A redação deverá ter no mínimo 1300 caracteres e no máximo 2000. 

VII. Em caso de empate na pontuação entre os candidatos, será aplicado como critério de desempate, a 

idade do candidato, sendo classificado primeiro o candidato com maior idade. 

VIII. A produção de texto deverá requer o uso da modalidade da escrita culta da Língua Portuguesa 

IX. A redação deverá conter título proposto pelo candidato. 

 

3.    PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DA REDAÇÃO - OPÇÃO PRESENCIAL 

I. As inscrições deverão ser efetuadas no site www.fgg.edu.br, com a opção Redação Presencial. 

II. O candidato deverá comparecer no endereço da sede da ACE/FGG na Rua São José, nº 490, Bairro Anita 

Garibaldi, CEP 89202-010, 30 minutos antes do início da prova (Redação), no dia 01/11/2022.  

III. A prova terá início às 19h30min e terá 02 (duas) horas de duração. 

IV. O candidato deverá apresentar documento de identificação com foto (Identidade ou Carteira de 

Trabalho). 

V. Não é permitido copiar texto ou usar o celular durante a prova.  

VI. A redação deverá ter no mínimo 15 (quinze) e no máximo 20 (vinte) linhas. 

VII. Em relação à produção de texto requer o uso da modalidade escrita culta da Língua Portuguesa. 

VIII. A redação deverá conter título proposto pelo candidato. 

 

4. INGRESSO POR ANÁLISE DE HISTÓRICO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 

I.As inscrições para o Processo Seletivo por Histórico Escolar do Ensino Médio deverão ser feitas pelo site 

https://www.fgg.edu.br  de 15/10/2022 a 31/10/2022. 

http://www.fgg.edu.br/
http://www.fgg.edu.br/
http://www.fgg.edu.br/
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II.Ao realizar sua inscrição, o candidato deverá fazer o upload do seu Histórico Escolar do Ensino Médio, ou 

realizar a entrega no Núcleo de Apoio ao Estudante da ACE/FGG (Contato WhatsApp – 98816-3201). 

Antes de enviar o histórico escolar, observe: 

 

• a qualidade e nitidez da imagem, 

• o documento não pode ter indício de adulteração, falsificação e/ou rasura, 

• formato do arquivo: PDF, JPG ou PNG. 

 

III.O Histórico Escolar do Ensino Médio deverá obrigatoriamente ter a indicação do ato legal que 

reconheceu ou autorizou o funcionamento do curso ou da escola, que comprove sua regularidade nos 

órgãos fiscalizadores de cada Estado (Conselhos Estaduais de Educação, Secretarias de Educação dos 

Estados da Federação, Gerência Regional de Educação), seja por Lei, Decreto, Portarias, Resoluções 

Histórico Escolar do Ensino Médio com indicação do ato legal que reconheceu ou autorizou o 

funcionamento do curso ou da escola, que comprove sua regularidade nos órgãos fiscalizadores de cada 

Estado (Conselhos Estaduais de Educação, Secretarias de Educação dos Estados da Federação, Gerência 

Regional de Educação), seja por Lei, Decreto, Portarias, Resoluções. 

IV. Para candidatos que concluíram o ensino médio no exterior: histórico escolar do ensino médio 

traduzido e juramentado; cópia do parecer da Secretaria de Estado da Educação validando a equivalência 

de estudos no exterior; e cópia da publicação no Diário Oficial da União (DOU). Caso tenha realizado os 

estudos de ensino médio em instituição estrangeira, o aluno deverá, antes de formalizar a matrícula, obter 

a certidão de equivalência no Conselho Estadual de Educação. 

V.Após a análise preliminar da documentação enviada, o candidato poderá realizar a matrícula na 

Instituição de Ensino de 07/11/2022 a 11/11/2022. 

VI.A instituição poderá, em qualquer tempo, cancelar a matrícula do estudante que apresentar 

irregularidade na documentação entregue para ingresso neste Processo Seletivo ou deixar de entregar a 

documentação exigida para matrícula no prazo solicitado. 

5.  INGRESSO COM A NOTA DO ENEM 

I. O candidato deverá se inscrever pelo site www.fgg.edu.br. 

II. Após efetivada a inscrição, o Boletim de Desempenho do ENEM, disponível em 

https://enem.inep.gov.br/participante/#!/ - deverá ser anexado no campo da inscrição ou encaminhado 

para o e-mail nae@fgg.edu.br/ WhatsApp (47) 98816-3201. 

III. A nota mínima da Redação do ENEM deverá ser de 400 pontos. 

IV. Poderão ser utilizadas as notas do ENEM a partir do ano de 2019. 

 

6.INGRESSO POR TRANSFERÊNCIA OU COMO PORTADOR DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO - (SEGUNDA 

GRADUAÇÃO) 

I. Os candidatos ingressantes nos Cursos de Graduação da ACE/FGG por Transferência ou como Portadores 

de Diploma de Graduação deverão realizar sua inscrição no site www.fgg.edu.br, anexando os documentos 

digitalizados. 

II. Para transferência é necessário apresentar cópia do Histórico Escolar com notas e ementas das 

disciplinas cursadas na Instituição de origem. 

http://www.fgg.edu.br/
mailto:nae@fgg.edu.br
http://www.fgg.edu.br/
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III. Para Portadores de Diploma de Graduação é necessário apresentar o Diploma e ementas das disciplinas 

que irá solicitar análise para convalidação (dispensa de disciplinas). 

IV. As dúvidas para efetivação do processo de inscrição poderão ser encaminhadas para o WhatsApp 

+5547 3026-4000. 

 

7. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

De acordo com o art. 27 do Decreto nº 3.298, de 20/12/1999, o candidato com deficiência, deverá solicitar 

no momento da inscrição, o apoio necessário para a realização da prova, conforme as características de 

sua deficiência. Entrar em contato com o Núcleo de Apoio ao Estudante – NAE – no telefone (47) 3026-

8281 (14h às 19h) ou no WhatsApp (47) 98816-3201 (Das 14h às 19h30). 

8. DOS CURSOS 

Os Cursos de Graduação ofertados para ingresso no primeiro semestre letivo de 2023, estão indicados no 

quadro abaixo: 

CURSOS GRAU TURNO DURAÇÃO 

(ANOS) 

NÚMERO 

VAGAS 

DIREITO 

 

Ato Autorizativo: Decreto n° 

84.468, de      

23/04/80 (DOU de 

25/04/1980) 

 

Renovação do 

Reconhecimento: Portaria 

nº 636, de 18/09/2018 

(DOU 19/09/2018) 

 

Bacharelado  

 

Noturno 

 

5 anos 

 

100 

 

FISIOTERAPIA 

 

Ato Autorizativo: Decreto n° 

91.891, de  06/11/85 (DOU 

de 08/11/85) 

 

Renovação do 

Reconhecimento:  

 

Bacharelado 

 

Matutino e 

Noturno 

 

5 anos 

 

50 Matutino 

50 Noturno 
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CURSOS GRAU TURNO DURAÇÃO 

(ANOS) 

NÚMERO 

VAGAS 

Portaria nº 1778 de 

12/12/2021 (DOU de 

13/12/2021) 

 

 

 

PEDAGOGIA 

 

Ato Autorizativo: Decreto n° 

72.314, de 31/05/73 (DOU 

01/06/73) 

 

Renovação do 

Reconhecimento: 

Portaria nº 916, de 

27/12/2018/ (DOU 

28/12/2018) 

 

 

Licenciatura 

 

Noturno 

 

8 semestres 

 

100 

 

PSICOLOGIA 

 

Ato Autorizativo: Decreto n° 

89.673, de  16/05/84 (DOU 

de 17/05/84) 

 

Renovação do 

Reconhecimento: Portaria 

nº 325 de 07/04/2021 (DOU 

de 09/04/2021) 

 

 

Bacharelado  

 

 

 

Matutino e 

Noturno 

 

 

 

5 anos 

 

 

 

 

50 Matutino 

50 Noturno 
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CURSOS GRAU TURNO DURAÇÃO 

(ANOS) 

NÚMERO 

VAGAS 

 

 

TERAPIA OCUPACIONAL 

 

Ato Autorizativo:  Decreto 

n° 91.891, de  06/11/85 

(DOU de 08/11/85) 

 

Renovação do 

Reconhecimento:  

Portaria nº 86 de 

20/02/2019(DOU de 

21/02/2019)   

 

Bacharelado 

 

Noturno 

 

4 anos 

 

60 

 

 

 

9. DO PERÍODO DE MATRÍCULA 

 

PERÍODO: Os candidatos ao ingresso nos Cursos de Graduação/2023, deverão realizar sua matrícula no 

período de 07/11/2022 a 11/11/2022. 

 

10.DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MATRÍCULA: 

 

I. Documento de Identidade RG e CPF. 
II. Certificado de Conclusão de Ensino Médio e Histórico Escolar (caso o candidato não tenha concluído 
Ensino Médio na data do Vestibular, deverá apresentar o documento / declaração da Escola/Colégio na 
Secretaria do Curso da ACE/FGG, até 10 (dez) dias após efetuada a matrícula, sob pena de cancelamento 
da mesma). 
IV. Certidão de Nascimento ou de Casamento. 
V. Comprovante de residência atualizado. 
VI. Titulo de Eleitor. 
VII. Comprovante de Quitação com o Serviço Militar (somente homens). 
 
11. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MATRÍCULA DE INGRESSANTES POR TRANSFERÊNCIA OU 

COMO PORTADORES DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO 

Além dos documentos do Item 10, deverão apresentar, no caso de transferidos, o Histórico de Graduação 
e Ementas das Disciplinas cursadas. No caso dos Portadores de Diploma de Graduação, deverão apresentar 
além dos documentos do Item 10, o Diploma e Histórico. O Certificado de Ensino Médio não é necessário 
para Portadores de Diploma de Graduação. 
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12. DO CANCELAMENTO DA OFERTA DE CURSO  
 
A Faculdade Guilherme Guimbala, FGG, reserva-se o direito de cancelar o curso, que após a realização da 
matrícula, não preencher o número de vagas suficientes para abertura de turma, especialmente as turmas 
do turno MATUTINO. Nesse caso, o candidato será comunicado oficialmente pela instituição, que fará a 
devolução integral do valor recolhido na matrícula ou dará opção ao candidato de trocar de turno ou 
Curso. 
 
13. DO CANCELAMENTO DA MATRÍCULA PELO ACADÊMICO(A) 
 
Em caso de cancelamento da matrícula, o estudante só terá direito a restituição de 80% (oitenta por cento) 
do valor pago, referente à primeira parcela da anuidade, se o cancelamento for formalizado, junto a 
Secretaria do Curso, antes do início do período letivo.  
 

 
14. MENSALIDADES 

CURSO MENSALIDADE 2023 

MENSALIDADE COM 

BOLSAS DE 50% 

MENSALIDADE COM BOLSAS DE 

55% (TRANSFERÊNCIA E 

SEGUNDA GRADUAÇÃO) 

DIREITO R$1.699,00 R$849,50 764,55 

FISIOTERAPIA R$1.699,00 R$849,50 764,55 

PSICOLOGIA R$1.699,00 R$849,50 764,55 

PEDAGOGIA R$838,00 R$419,00 377,00 

TERAPIA 

OCUPACIONAL R$998,00 R$499,00 449,00 

 
ATENÇÃO: 
 
*Contato para liberação de Bolsas de Estudo e outros procedimentos para candidatos ingressantes por 
Vestibular/ENEM e Histórico Escolar: 47 -98816-3201 (somente whatsApp). 

 
*Contato para liberação de Bolsas de Estudo e outros procedimentos para candidatos ingressantes por 
Transferência/Segunda Graduação: 47 -3026-4000 (somente whatsApp). 

 
 

 
 
 
 
 

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE ENSINO, ACE 
FACULDADE GUILHERME GUIMBALA, FGG 
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