
 
CESAR   School 
FAQ 
Cursos   de   Graduação   -   Ciência   da   Computação   e   Design 
 
Sobre   o   processo   seletivo: 
 
1)   Onde   posso   realizar   minha   inscrição? 
R.   No   site    www.osabduzidos.com.br . 
 
2)   Como   vou   descobrir   se   fui   abduzido? 
R.   A   divulgação   do   resultado   do   processo   seletivo   será   no   dia   18/12/2017,   no   site   da   CESAR   School 
( www.cesar.school )   e   pelo   e-mail   informado   pelo   candidato   no   ato   da   inscrição. 
 
3)   Não   fui   abduzido,   posso   tentar   novamente? 
R.   Sim,   no   próximo   processo   seletivo. 
 
4)   Existe   lista   de   espera? 
R.   Sim,   o   candidato   que   estiver   na   lista   de   espera   será   avisado   por   e-mail. 
 
5)   A   nota   do   ENEM   pode   ser   utilizada? 
R.   A   nota   do   ENEM   será   utilizada   apenas   como   critério   de   desempate   no   final   do   processo   seletivo.   Porém, 
todos   os   candidatos   devem   realizar   todas   as   etapas   do   processo   seletivo. 
 
6)   A   nota   do   ENEM   eliminará   alguma   etapa   do   processo   seletivo? 
R.   Não.   Todos   os   candidatos   devem   realizar   todas   as   etapas   do   processo   seletivo. 
 
7)    É   necessário   ter   finalizado   o   ensino   médio   para   ser   aprovado   no   processo   seletivo? 
R.   Sim. 
 
8)   Existem   políticas   de   cotas   para   o   ingresso   nos   cursos?  
R:   Não. 
 
Sobre   os   dias,   horários   e   local: 
 
9)   Quando   as   aulas   começam? 
R.   As   aulas   da   primeira   turma   dos   cursos   de   graduação   começarão   no   dia   19   de   fevereiro   de   2018 
 
10)   Qual   o   horário   dos   cursos   de   graduação? 
R.   Segunda   a   sexta-feira   (*),   horário   integral,   das   8h45   às   15h30. 
(*)   Na   sexta-feira,   o   horário   encerra   às   12h. 
 
11)   Existe   flexibilidade   de   horário   e   disciplina   para   profissionais   que   trabalham   em   regimes   especiais   de 
horário,   como   militares   e   oficiais   do   exército? 
R:   Não. 
 
12)   Onde   serão   as   aulas? 
R.   As   aulas   serão   no   prédio   da   CESAR   School   localizado   na   Rua   do   Brum,   Nº   77   -   Bairro   do   Recife   (Recife 
Antigo). 
 
Sobre   os   cursos: 

http://www.osabduzidos.com.br/
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13)   Qual   a   duração   total   dos   cursos? 
R.   Ambos   têm   duração   de   quatro   anos. 
 
14)   Qual   a    grade   curricular   de   cada   curso? 
R.   Estará   disponível   no   site    www.cesar.school ,   em   “Graduação”. 
 
Sobre   os   valores: 
 
15)   Qual   o    valor   da   mensalidade? 
R.      Para   a   primeira   turma   da   graduação,   que   iniciará   as   aulas   no   dia   19   de   fevereiro   de   2018,   as   mensalidades 
estão   com   valor   promocional   de    R$   1.594,82   (já   incluso   um   desconto   de   30%).   O   valor   da   mensalidade 
para   a   turma   seguinte   não   tem   o   desconto   e   fica   por   R$   2.278,31.   
 
16)   Existe   alguma   política   de   desconto   no   valor   da   mensalidade? 
R.   Sim,   favor   entrar   em   contato   através   do   email   secretaria@cesar.edu.br   ou   pelo   telefone   (81)   3419.6700. 
 
17)   A   CESAR   School   tem   parceria   de   desconto   com   alguma   empresa   ? 
R.   Sim.   Para   saber   mais   a   respeito,   entre   em   contato   conosco   pelo   e-mail    contato@cesar.school    ou   pelo 
telefone   (81)   3419.6700. 
 
18)    Haverá   algum   tipo   de   bolsa? 
R.   Sim.   A   política   de   bolsas   de   estudo   será   divulgada   em   breve   no   site    www.cesar.school . 
 
19)   Qual   a   forma   de   pagamento?  
R.   Através   de   boleto   bancário   disponibilizado   para   o   aluno   via   Portal   Acadêmico. 
 
20)   Existe   desconto   para   pagamento   à   vista? 
R.   Sim,   será   concedido   10%   de   desconto   para   o   pagamento   semestral   à   vista. 
 
21)   Existe   taxa   de   matrícula?   Qual   o   valor? 
R.   O   valor   da   matrícula   corresponde   ao   valor   da   1a   mensalidade. 
 
22)   Posso   fazer   uso   do   FIES? 
R.   Estamos   em   processo   de   credenciamento   ao   FIES.   Favor   entrar   em   contato   através   do   email 
contato@cesar.school      ou   pelo   telefone   81   3419.6700   para   mais   informações.  
 
Sobre   o   aproveitamento   de   disciplinas: 
 
23)   Posso   aproveitar   créditos   se   já   sou   portador   de   diploma? 
R:   Caso   o   candidato   seja   aprovado   no   processo   seletivo,   após   a   efetuação   da   matrícula,   o   mesmo   deverá   entrar 
com   o   pedido   de   aproveitamento   de   disciplina.   Este   será   analisado   pelo   colegiado   da   CESAR   School. 
Ressaltamos   que   devido   o   curso   ser   no   regime   seriado,   só   haverá   aproveitamento   de   disciplina   se   for 
compatível   com   o   semestre   completo. 
 
24)   Posso   solicitar   dispensa   de   disciplina   já   cursada   em   outra   instituição   de   ensino   superior? 
R.   Caso   o   candidato   seja   aprovado   no   processo   seletivo,   após   a   efetuação   da   matrícula,   o   mesmo   deverá   entrar 
com   o   pedido   de   aproveitamento   de   disciplina.   Este   será   analisado   pelo   colegiado   da   CESAR   School. 
Ressaltamos   que   devido   o   curso   ser   no   regime   seriado,   só   haverá   aproveitamento   de   disciplina   se   for 
compatível   com   o   semestre   completo. 
 
25)   Posso   realizar   a   transferência   de   outra   faculdade?   Qual   o   procedimento? 
R.   Não.   Todos   os   candidatos   devem   participar   do   processo   seletivo   completo. 
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26)   Posso   cursar   uma   disciplina   isolada? 
R.   Sim.   Por   favor,   entre   em   contato   pelo   e-mail    contato@cesar.school    ou   pelo   telefone   81   3419.6700. 


