
 

Manual do candidato: 

O candidato que optar por realizar o vestibular online deverá atentar-se as seguintes 

instruções: 

1- A redação deverá conter no mínimo 15(quinze) linhas e no máximo 20 (vinte) linhas; 

2- Não aceitar orientações de terceiros; 

3- A duração da redação será de 120 minutos; 

4- O candidato que utilizar quaisquer tipos de artifícios, transcrição ou cópia para a produção 

do texto da Redação será caracterizado como crime de plágio, tipificado no Código Penal 

Brasileiro (art. 184). 

5- O candidato que não respeitar todos os critérios de classificação constantes no edital  

01/2022 estará automaticamente reprovado; 

         
Termo de aceite: 
Ao inscrever-me, estou ciente da importância das informações aqui descritas. Sei também que 

devo manter meus dados sempre atualizados, através deles poderei receber notícias durante e 

após o término das inscrições. 

 

Temas propostos 2022/1:  

1. Relação entre Pandemia e Evasão Escolar  

2. Ensino à Distância: Vantagens e Desafios  

3. Políticas Públicas e o Combate às Epidemias no Brasil  

 

Resultado:  

O resultado será divulgado no site da Faculdade LS a partir das 17h, até três dias úteis após a 

realização da prova. Confira em: www.ls.edu.br/faculdade - (vestibular agendado).  

Efetivação da matrícula  

Na Central de matrícula da Faculdade e/ou online até o limite de vagas disponíveis em cada 

curso/turno.  A matrícula no 1º período será bloco fechado de disciplinas (todos os créditos).  

No ato da matrícula o aluno deverá apresentar a seguinte documentação  

1.  Documento de Identidade Oficial – RG;  

2.  CNH - somente será aceita, quando acompanhada da Certidão de Nascimento;  

3. Cadastro de Pessoa Física – CPF do(a) aluno(a) e/ou responsável;  

4. Certidão de Casamento;  



5. Título de Eleitor  

6. Comprovante de Votação (1º e 2º turno) e ou, (Certidão de Quitação Eleitoral que poderá 

ser retirada no site do TRE).  

7. Documento Militar (para homens);  

8. Comprovante de Residência;  

9. Certificado de Conclusão do Ensino Médio;  

10. Histórico Escolar do Ensino Médio;  

11.  01 (uma) foto 3X4  

 


