PROVA DE COMPREENSÃO E EXPRESSÃO ESCRITA
PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO EM 2019
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL

ORIENTAÇÕES PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS
Para pagamento das custas, por favor acesse, no período de 05/09/2018 a 14/09/2018, as
páginas específicas (links), uma para cada parte da prova (Inglês-Parte A / Português-Parte B),
no site da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FAI),
da UFSCar.

Parte A - Inglês
Link:
https://profichumanas.faiufscar.com/#/https://provainglesppgees.faiufscar.com/nova-

inscricao.html
Parte B - Português:
Link:
https://ppgeesfase1b.faiufscar.com

Para cada parte, na página que se abrirá, clique em
“Fazer inscrição”
Na janela que se abrirá, caso seja a primeira vez que você utiliza esse serviço de pagamento da
FAI, faça seu CADASTRO, clicando em “Novo cadastro”
Preencha o formulário de acordo com as informações solicitadas.
1) Nome do titular: Digite seu nome completo, sem abreviar.
2) CPF: Informe seu CPF. (Digite os onze números, sem nenhuma separação. Não utilize traços
ou pontos).
3) Data de nascimento (preencha de acordo com o formato indicado)
4) No campo “Identidade” informe C.I. (Carteira de identidade)

Continue o preenchimento, de acordo com as informações solicitadas.
(Observe que algumas informações não são obrigatórias. As obrigatórias estão sinalizadas com
uma seta).

No final da página aparecerá o seguinte campo:

Pertence a UFSCar? (Escolha a alternativa adequada a sua situação)
Sim

Não

“Se não pertence a UFSCar especifique:”
Informe, após a palavra “especifique”, a instituição a que pertence (no caso de ser estudante
ou exercer alguma outra profissão). Caso não seja estudante e não esteja trabalhando, no
momento, digite “sem vínculo”
Após o preenchimento, clique no local indicado para ir para a próxima página.
Na página seguinte, aparecerá o seu código FAI.
Abaixo do código aparecerá um campo para você criar senha de uso no sistema da Fundação.
Digite a senha e confirme-a, digitando novamente.
Obs.: Guarde bem/registre seu código FAI e sua senha para quando precisar voltar ao sistema
para procedimentos referentes a esta prova (e.g. pagamento das custas da outra parte da
prova ou reimpressão de boleto, se for necessário, etc) ou para outros projetos.
Em seguida, clique em “continuar”
Na nova tela aparecerá:
“Novo Cadastro - Sucesso! Você acaba de se registrar no sistema de cursos da FAI. Clique
abaixo para continuar sua matrícula”
Clique em “continuar” para prosseguir o preenchimento necessário para pagamento, que
aparecerá na página seguinte.
Nessa tela, clique na opção mostrada
Escolha a forma de pagamento:

No preenchimento da parte referente a Inglês (Parte A), aparecerá: Valor: R$ 95,00
No preenchimento da parte referente a Português (Parte B), aparecerá: Valor: R$ 85,00
Após marcar a opção referente ao valor, clique em “continuar”
Na tela seguinte, clique em “Emitir boleto”
Observação: Considerando que trata-se de valores não parcelados (95 reais para Inglês e 85
reais para Português), ignore as informações referentes a “próximo boleto”
Na tela seguinte, Clique no número do boleto para imprimir.
Após imprimir, faça o pagamento em qualquer agência bancária (até o vencimento) e guarde
os comprovantes para apresentá-los no local da prova.
O boleto é com código de barras e, portanto, poderá ser pago até o vencimento, por qualquer
modalidade permitida por sua caracterização (e.g.: caixa eletrônico, internet banking, etc).

