FACULDADE DE ESTUDOS SUPERIORES DO MARANHÃO - FESCEMP
Credenciada pela Portaria Ministerial nº 663 de 18/07/2016
Publicado no D.O.U. nº 137, Seção 1, Pág. 17 de 19/07/2016

EDITAL Nº 08/2017 D.A./ FESCEMP

A FACULDADE DE ESTUDOS SUPERIORES DO MARANHÃO – FESCEMP,
credenciada pela Portaria Ministerial nº 663 de 17/07/2016, torna público a
abertura de Processo Seletivo para TRANSFERÊNCIA EXTERNA E
MATRÍCULA DE GRADUADO para os Cursos de Graduação em
BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO, LICENCIATURA EM PEDAGOGIA E
TECNÓLOGO EM GESTÃO AMBIENTAL, para o 1º Semestre de 2018, no
período de 01 ( primeiro) de Outubro a dez(10) de Dezembro do corrente ano,
com base nas disposições regimentais, na Lei 9394/2006, Decreto n°
5840/2006, lei 11.096/2005, Portaria n° 40/2007 do Ministério da Educação, e
demais orientações contidas na legislação em vigor. O ingresso nos Cursos de
Graduação se dará pela classificação em Processo Seletivo. Todos os Cursos
de Graduação foram autorizados pela Portaria Ministerial nº 353 e nº 354, de
05 de agosto de 2016, respectivamente. Comunicamos aos interessados que
deverão procurar a Central de Atendimento da FESCEMP no térreo da
Faculdade, no horário de 14h00min as 22h00m, munidos dos seguintes
documentos: Para Transferência Externa apresentar histórico escolar da
Instituição de origem, certidão de vínculo de matrícula, original e fotocópia e
para Matrícula de Graduado, diploma de Graduação obtido por uma Instituição
de Ensino Superior devidamente credenciada pelo MEC e histórico escolar,
original e fotocópia. Para efetuar a matrícula deverão apresentar 01 (uma) foto
3x4 recente, fotocópia da Carteira de Identidade e original, fotocópia do CPF e
original, fotocópia do Título de Eleitor com comprovante de votação da última
eleição, fotocópia do certificado de reservista e original, para o sexo masculino,
fotocópia da certidão de nascimento e/ou casamento e original, fotocópia do
comprovante de residência e de renda, sendo que o aluno será isento da
primeira parcela. O início das aulas será dia primeiro (05) cinco de Fevereiro do
ano de dois mil e dezoito (2018), conforme Calendário Acadêmico da
FESCEMP.
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