CENTRO UNIVERSITÁRIO FMABC
MANTIDO PELA FUNDAÇÃO DO ABC

SECRETARIA ACADÊMICA DA GRADUAÇÃO

/

FICHA DE INSCRIÇÃO Nº _________/2022

PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO FMABC
PERÍODO: DE 17 A 24/01/2022 através do e-mail: sec.acad@fmabc.br
 ENFERMAGEM (MATUTINO)  FARMÁCIA (MATUTINO)  FARMÁCIA (NOTURNO)
 FISIOTERAPIA (VESPERTINO)  FISIOTERAPIA (NOTURNO)  NUTRIÇÃO (NOTURNO)  PSICOLOGIA (NOTURNO)
 TERAPIA OCUPACIONAL (MATUTINO)  TERAPIA OCUPACIONAL (NOTURNO)
 TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA (NOTURNO)  TECNOLOGIA EM GESTÃO HOSPITALAR (NOTURNO)
Eu______________________________________________________________________________________________ ,
CPF nº. ____________-____ , Celular nº. (

) _________-________ , E-mail: _________________________________ ,

Endereço: _______________________________________________________________________________________,
Venho requerer análise de documentos para aproveitamento de estudos visando transferência para o ( ) 3º. ou
( ) 5º semestre do curso acima identificado para o ano letivo de 2022.
Anexar os seguintes documentos:
- Ficha de inscrição preenchida;
- Cópia do Histórico Escolar oficial e atualizado de origem (expedido há, no máximo, 6 meses, com enunciado do ENADE);
- Atestado de vínculo original com a instituição de origem (caso não possua poderá enviar uma declaração de matrícula
expedida em até 60 dias anterior ao envio).
- Conteúdo programático de todas as disciplinas que obteve aprovação para análise de aproveitamento de estudos;
- Cópia do documento RG;
- 1 foto 3x4.
ANÁLISE CURRICULAR DA COORDENAÇÃO DO CURSO (PODERÁ ANEXAR PLANILHA COM DISPENSA E OBSERVAÇÕES)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
 DEFERIDO  INDEFERIDO

______________________
(carimbo e assinatura)

Data: ____/____/________

CIÊNCIA DO(A) INTERESSADO(A): __________________________________________ Data: ____/____/________
SECRETARIA ACADÊMICA
Efetivou matrícula?  SIM

 NÃO

MOTIVO: _______________________________ Data: ____/____/________

Atenção: nos casos em que não haja deferimento da matrícula ou desistência por parte do interessado, o material deve
ser retirado no prazo de 60 dias, sob risco de ser picotado após esse prazo.
No caso de efetivação da matrícula, a documentação apresentada fará parte do prontuário escolar do aluno, integrando,
igualmente, o acervo acadêmico do Centro Universitário FMABC.
Sede: Av. Príncipe de Gales, 821 – Bairro Príncipe de Gales – Santo André, SP – CEP: 09060-650 (Portaria 1)
Av. Lauro Gomes, 2000 - Vila Sacadura Cabral - Santo André / SP - CEP: 09060-870 (Portaria 2)
Telefone: (11) 4993-5400 ou www.fmabc.br

