
MANUAL DO 
CANDIDATO



Conheça a 
Faculdade de 
Gestão Woli – FGW

A Faculdade de Gestão Woli – FGW é uma instituição particular de ensino superior a 

distância, com sede em Araxá (MG), com atuação em todo o território nacional, mantida 

pelo Instituto Educacional WOLI Ltda.

Somos uma faculdade online, que oferece formação acadêmica, acessível e de qualidade, 

focada na experiência do aluno e seu ingresso no mercado de trabalho.

A Faculdade de Gestão Woli – FGW conta com a expertise de um grupo com mais de 17 

anos de mercado em educação corportativa. Mais do que comodidade para fazer sua 

graduação sem sair de casa, na FGW você encontra professores com vasta experiência no 

mercado varejista, prontos para compartilhar conhecimentos e abrir portas para o 

mercado de trabalho.



A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

A Educação a Distância (EaD) é uma modalidade de educação considerada como uma 

forma alternativa para a formação de profissionais nos dias de hoje. A FGW também 

entende que a modalidade EaD é um importante caminho para a construção de novos 

espaços e para que os processos educacionais sejam repensados, além das lógicas 

estabelecidas para a educação presencial, nos quais os instrumentos e metodologias 

advindos da evolução das tecnologias podem ultrapassar os limites de espaço e tempo.

Assim, a FGW buscando atingir sua missão, com excelência, viabiliza o 

ensino-aprendizagem, totalmente a distância, por meio da disponibilização de conteúdos 

formatados em diversos objetos de aprendizagem, dentre eles, textos, vídeos, imagens, 

gráficos, cases, exercícios, chat, fóruns e outros, com a finalidade de oferecer as melhores 

condições para a efetivação do processo de construção do conhecimento.

Os Polos estão estruturados para atender as demandas dos alunos na realização de 

avaliações, receber orientações e apoio nas soluções de problemas relacionados à 

matrícula, rematrícula e outras ações necessárias ao bom andamento das atividades.



CURSOS DE GRADUAÇÃO EAD OFERECIDOS PELA FGW

Formar líderes e capacitar profissionais para agir de forma 

empreendedora e proativa com competências e habilidades para 

analisar, planejar e executar ações criativas e estratégicas de 

negócio, além de despertar um olhar crítico da realidade do 

mercado e prepará-los para a tomada de decisões nas 

organizações.

Bacharelado

ADMINISTRAÇÃO

Capacitar profissionais para liderar equipes, fidelizar clientes, gerir 

finanças, definir estratégias de marketing e de preços, nas áreas 

de comércio e serviços, nos segmentos de varejo e atacado, além 

de prepará-los para o planejamento, controle e alcance de 

resultados.

Tecnólogos

GESTÃO COMERCIAL

Capacitar profissionais para identificar a importância das pessoas 

no contexto de uma organização, gerir programas de gestão de 

pessoas, analisar estratégias institucionais de recursos humanos, 

além de prepará-los para elaborar planos táticos e operacionais 

diante dos desafios impostos pelo mundo do trabalho.

RECURSOS HUMANOS

Desenvolver profissionais com a capacidade da gestão de 

integração logística, realizando através do controle e 

administração dos recursos disponíveis, para melhor eficiência e 

eficácia da gestão de modais, controle interno e externo logístico, 

e distribuição dos recursos.

LOGÍSTICA



POLOS DE APOIO PRESENCIAL

Na Educação a Distância da FGW você não precisa se deslocar todos os dias para uma sala 

de aula.

Os polos disponibilizados pela instituição oferecem uma excelente infraestrutura física e 

tecnológica para facilitar a sua aprendizagem.

CONHEÇA NOSSOS POLOS 

Obs. Outros Polos estão sendo viabilizados.

Araxá - MG

Uberlândia - MG

Curitiba - PR

Porto Alegre - RS

Franca - SP

Ribeirão Preto - SP

Goiânia - GO

Caçador - SC

Formosa - GO

Fortaleza - CE



DOS CURSOS, HABILITAÇÕES, 
SITUAÇÃO LEGAL, VAGAS, TURNOS E TURMAS

A FGW ofertará seus cursos de graduação na forma modular. A estrutura modular de 

integralização curricular permite, aos alunos, ingressarem em um dos 4 (quatro) trimestres 

do primeiro ano letivo, matriculando-se nas disciplinas do módulo corrente do curso, 

juntamente com a turma que iniciou no 1º módulo. Neste tipo de estrutura os 

componentes curriculares são organizados na forma de módulos trimestrais. Portanto, os 

alunos terão de cumprir todas as disciplinas de todos os módulos, do primeiro ano, 

estando sujeitos aos critérios e normas estabelecidas, pela Instituição, para cumprimento 

integral do curso optado.

CURSOS

Administração

Gestão 
Comercial

Gestão de 
Recursos Humanos

Logística

EaD

EaD

EaD

EaD

Bacharelado

Tecnólogo

Tecnólogo

Tecnólogo

1.000

1.000

1.000

1.000

50

50

50

50

8 sem.

4 sem.

4 sem.

4 sem.

MODALIDADE FORMAÇÃO VAGAS*
VAGAS

POR POLO* DURAÇÃO

* As vagas ofertadas em cada polo, descritas acima, e os Polos de Apoio Presencial 

credenciados pela Instituição estão disponíveis no site www.fgw.edu.br 

*  A FGW reserva-se o direito de remanejar vaga(s) entre polos, respeitando o número 

total de 1.000 vagas.



INSCRIÇÃO PARA O VESTIBULAR

Os candidatos poderão se inscrever para o vestibular em qualquer um dos Polos de Apoio 

Presencial credenciados, disponíveis no site www.fgw.edu.br.

A prova será realizada no polo eleito. Caso o candidato queira alterá-lo, deverá realizar a 

solicitação previamente pelo e-mail vestibular@fgw.edu.br,  antes da realização da prova, 

enquanto estiver na situação de inscrito.

Os (as) candidatos (as) poderão realizar a prova do Processo Seletivo em polo diferente do 

que se matriculará, desde que comunique no ato da inscrição.

O (a) candidato (a) deverá comparecer ao local de realização das provas com 10 (dez) 

minutos de antecedência, portando o documento de identidade original ou equivalente. 

Aos candidatos portadores de deficiência serão asseguradas as condições especiais 

previstas na legislação brasileira.

SIMPLES, FÁCIL E RÁPIDO!

Escolha o curso e o 

polo de apoio 

presencial que 

deseja estudar.

Realize sua 

inscrição

Faça sua matrícula e 

comece a se preparar 

para o mercado de 

trabalho



INFORMAÇÕES SOBRE A PROVA DO PROCESSO SELETIVO:

Serão avaliadas nesta produção de texto: coerência, coesão, capacidade de síntese e 

criatividade sobre um tema, capacidade de organizar e articular um texto 

adequadamente; sintetizar informações; confrontar opiniões e pontos de vista; dar 

opiniões; usar elementos coesivos; usar vocabulário e sintaxe adequados ao gênero do 

discurso, bem como a aplicação das normas do registro formal culto da Língua 

Portuguesa.

Para a prova de Redação, serão apresentados dois temas de ordem social, científica, 

cultural ou política, para serem desenvolvidos em forma de dissertação. O candidato 

deverá selecionar somente um deles para redigir um texto em que expresse sua posição 

em relação ao problema proposto. 

Os alunos que obtiverem nota igual ou superior a 30% (trinta por cento) e inferior a 60% 

(sessenta por cento) serão automaticamente matriculados no Programa de 

Nivelamento de Aprendizagem de Língua Portuguesa e Raciocínio Lógico Quantitativo, 

exceto portadores de diploma de curso superior e ingressantes pelo ENEM. Para alunos 

com aproveitamento igual ou superior a 60% (sessenta por cento) será opcional a 

participação no programa de nivelamento de aprendizagem.

O processo seletivo contará com uma prova de 

redação em língua portuguesa, de caráter 

eliminatório, totalizando 100 (cem) pontos, onde 

o candidato(a) deverá obter o mínimo de 30% 

(trinta por cento) para ser classificado(a).



OUTRAS OPÇÕES DE INGRESSO

Para os estudantes que realizaram uma das edições do ENEM - Exame Nacional 

do Ensino Médio, a FGW – Faculdade de Gestão Woli utilizará a nota obtida no 

exame para classificação.

Para participar do processo seletivo os candidatos deverão realizar a inscrição e 

informar obrigatoriamente no ato da inscrição, o número do registro do ENEM.

A opção de ingresso com o uso da nota no ENEM desobriga o candidato da 

realização da prova do Vestibular.

Os candidatos que pretendem utilizar a nota do ENEM deverão certificar-se de 

ter alcançado nota igual ou maior que 300 (trezentos) nos termos do Edital, 

facultando-se, ao candidato, a opção pela nota obtida em um dos anos válidos.

INSCRIÇÃO POR MEIO DO ENEM

O aluno de outra instituição de Ensino Superior que quiser transferir-se para um 

dos cursos oferecidos pela FGW – Faculdade de Gestão Woli deverá comparecer 

a um dos Polos FGW levando os documentos especificados no item 

Procedimentos para Matrícula.

TRANSFERÊNCIAS

Para se matricular em uma nova graduação na FGW – Faculdade de Gestão 

Woli, basta que o portador de diploma apresente a documentação necessária 

em um dos Polos da FGW.

PORTADORES DE DIPLOMA



PROCEDIMENTOS PARA A MATRÍCULA

A matrícula dos (as) candidatos (as) classificados (as) será feita na Secretaria Acadêmica da 

FGW, após a divulgação do resultado, ou nos Polos de Apoio EaD, credenciados pela 

Instituição, com os respectivos endereços disponíveis no site www.fgw.edu.br. 

Para efetivação da matrícula dos alunos ingressantes, será necessária a entrega e 

apresentação dos originais, dos seguintes documentos:

Importante: para a efetivação da matrícula, além dos documentos citados acima, 

o (a) aluno (a) deverá ter respondido ao Questionário Socioeconômico e Cultural, 

disponível no site www.fgw.edu.br.

No ato da entrega dos documentos necessários para a matrícula, o aluno ou responsável 

assinará o contrato de prestação de serviços educacionais.

Perderá o direito à vaga o candidato que não comparecer à Secretaria Acadêmica ou 

respectivo Polo de Apoio EaD, dentro do prazo estabelecido para efetivação da matrícula. 

A vaga não preenchida ensejará convocação do candidato seguinte na lista de 

classificação.

I. cópia da cédula de identidade (RG);

II. cópia do CPF;

III. cópia do título de eleitor;

IV. cópia do comprovante de quitação eleitoral;

V. cópia do certificado de reservista ou CDI (sexo masculino);

VI. cópia da certidão de nascimento e/ou casamento;

VII. cópia do comprovante de residência.

VIII. foto digital;

IX. histórico, diploma e/ou certificado de conclusão do ensino médio ou 
equivalente e para aqueles que já possuem título de graduação, diploma de 
curso superior ou declaração de conclusão no caso do candidato ainda não 
ter recebido o diploma;

X. boletim individual do resultado do Enem, para o candidato que fizer a 
opção no ato da inscrição do processo seletivo;

XI. comprovante de pagamento da matrícula.




