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9. DOS RECURSOS 

9. DOS RECURSOS 

 

 

O Diretor/a Geral da FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE ITABUNA - FASAI, situada à Avenida Ibicaraí, no 3.270, Bairro 
Nova Itabuna, cidade de Itabuna – Bahia, torna público que, em conformidade com a legislação institucional e 
disposições vigentes, no período indicado neste edital, que será realizado por meio de Processo Seletivo para o 
ingresso no 2º semestre de 2022, nas modalidades prova on-line e pela Nota do ENEM (com os resultados obtidos 
pelos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio, referentes aos anos de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ou 
2020/2021), de acordo com as normas definidas por este instrumento. 

 
ONDE SE LÊ: 

9.1. Caberá interposição de recurso para os seguintes temas: 
a) das questões de prova fundamentados à FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE ITABUNA - FASAI, até às 14hs de 

22/05/2022 em todas as decisões proferidas e que tenham repercussão na esfera de direitos dos candidatos, 
tais como contra questões das provas e gabaritos preliminares; 

b) (...) 
9.2. Os recursos mencionados no item 9.1 deste Edital deverão ser encaminhados via internet, somente para o 

endereço eletrônico recursoitb@fasa.edu.br , até às 14hs de 22/05/2022. 
 

LEIA-SE: 

9.1 Caberá interposição de recurso para os seguintes temas: 
a) das questões de prova fundamentados à FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE ITABUNA - FASAI, até às 18hs de 

22/05/2022 em todas as decisões proferidas e que tenham repercussão na esfera de direitos dos candidatos, 
tais como contra questões das provas e gabaritos preliminares; 

b) (...) 
9.2. Os recursos mencionados no item 9.1 a) deste Edital deverão ser encaminhados via internet, somente para o 

endereço eletrônico recursoitb@fasa.edu.br, até às 18hs de 22/05/2022; Os recursos mencionados no item 9.1 
b) deste Edital deverão ser encaminhados via internet, somente para o endereço eletrônico 
recursoitb@fasa.edu.br, até às 14hs de 25/05/2022. 

 
 

ONDE SE LÊ: 

  ANEXO A  

(...) 
VESTIBULAR ON-LINE 

Inscrições 08/02/2022 até 15/05/2022 

Homologação das inscrições 17/05/2022 
Prazo recursal contra divulgação da lista de homologação Até às 14h do dia 18/05/2022 

Divulgação da lista final de candidatos 19/05/2022 

Realização da prova 21/05/2022 

Divulgação do gabarito (via e-mail cadastrado pelo candidato na plataforma) 21/05/2022 

Prazo de recurso das questões Até às 14h do dia 22/05/2022 

Divulgação do resultado preliminar 24/05/2022 

Prazo de recurso do resultado preliminar Até às 14h do dia 25/05/2022 

Divulgação de resultado definitivo 26/05/2022 

Matrícula A partir de 26/05/2022 
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LEIA-SE: 

 

  ANEXO A  

(...) 
VESTIBULAR ON-LINE 

Inscrições 08/02/2022 até 15/05/2022 

Homologação das inscrições 17/05/2022 

Prazo recursal contra divulgação da lista de homologação Até às 14h do dia 18/05/2022 

Divulgação da lista final de candidatos 19/05/2022 

Realização da prova 21/05/2022 

Divulgação do gabarito (via e-mail cadastrado pelo candidato na plataforma) 21/05/2022 

Prazo de recurso das questões Até às 18h do dia 22/05/2022 

Divulgação do resultado preliminar 24/05/2022 

Prazo de recurso do resultado preliminar Até às 14h do dia 25/05/2022 

Divulgação de resultado definitivo 26/05/2022 
Matrícula A partir de 26/05/2022 

 
 

Permanecem inalterados os demais itens, subitens, alíneas, anexo e dispositivos não citados nesta retificação. 
 
 

 
ITABUNA/BA, 03 de março de 2022. 

 
FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE ITABUNA 

LUCIANO TOURINHO 

Diretoria Geral 


