Retificação do Edital do Vestibular da Faculdade Pan-Americana de Administração e Direito 2021/2

RETIFICAÇÃO N. 01/2021 AO EDITAL DE ABERTURA
DE INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO
PARA INGRESSO NO CURSO DE DIREITO EM 2021.2
A direção da FACULDADE PAN-AMERICANA DE ADMINISTRAÇÃO E DIREITO, no uso de suas atribuições, torna
pública a seguinte retificação ao Edital de Abertura de Inscrição para o processo seletivo para ingresso no Curso
de Direito em 2021.2, cujas alterações estão a seguir elencadas:
1.Na página 2 - Nas Características do curso, vagas e semestre de ingresso, no parágrafo segundo, ONDE SE LÊ
Para esse Processo Seletivo do Curso de Direito serão oferecidas, em regime semestral, noventa vagas
matutinas e noventa vagas noturnas. Haverá atividades pedagógicas que caracterizam o regime integral.
Assíncronas ou síncronas, as atividades observarão a regulamentação do curso.
LEIA-SE:
Para esse Processo Seletivo do Curso de Direito serão oferecidas, em regime semestral, noventa
vagas matutinas e noventa vagas noturnas. Haverá atividades pedagógicas assíncronas e síncronas,
as atividades observarão a regulamentação do curso e o Projeto Pedagógico do Curso.
2. Na página 4 - Na Inscrição, suprime-se ONDE SE LÊ:
agendar a realização do Processo Seletivo de acordo com a sua disponibilidade de dias e horários
previamente apresentados
3. Na página 6 - Na Avaliação, ONDE SE LÊ:
As provas digitais serão realizadas na plataforma virtual da Faculdade Pan-Americana de Administração e
Direito no site institucional https://www.fapad.edu.br/. O acesso à plataforma para realizar as provas
digitais será por meio de login e senha, pessoal e intransferível, fornecidos na ocasião do agendamento
da prova.
LEIA-SE:
As provas digitais serão realizadas na plataforma virtual da Vestibular On-line. Link de acesso
será enviado após inscrição. O acesso à plataforma para realizar as provas digitais será por
meio de login e senha, pessoal e intransferível. O candidato tem livre escolha de realizar a
prova no seu melhor dia e horário, devendo ficar atento à data limite de aplicação da prova
(26/06/2021).
4. Na página 6 - Na Avaliação, ONDE SE LÊ:
As provas terão duração de 2h30min ininterruptas, contadas a partir do início, e deverão ser realizadas,
obrigatoriamente, por meio de computador ou notebook com câmera de vídeo.
LEIA-SE:
A prova terá duração de 02:00 horas ininterruptas, contadas a partir do início, e deverá ser
realizadas, obrigatoriamente, por meio de computador ou notebook com câmera de vídeo.
O texto do edital incorpora a redação retificadora preservando-se o conteúdo normativo.
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