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EDITAL
Processo Seletivo para Portador de Diploma,
Transferência
nsferência e Reintegração – 2018.1.
O Diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caruaru, Pe.
P
João Paulo de Araujo Gomes,
Gomes torna público que, no período de 06 a 10 de novembro de 2017,
201
no horário do expediente da Faculdade das 14h às 22h
22h,, serão recebidos os requerimentos,
requerimentos
com a respectiva documentação,
documentação dos candidatos interessados no preenchimento de vagas
existentes nos cursos de graduação,
gradua
para Portador de Diploma, Reintegração e Transferência
do mesmo curso, ou cursos afins (caso haja vagas),para
vagas),para o 1º semestre de 2018.
Informamos ainda, que os inscritos deverão se submeter ao Processo
Informamos,
Seletivo (Parecer CES 434/97 do CNE/MEC) e às disposições regimentais no que se refere
ao aproveitamento de estudos.
⇒ Documentação a ser anexada ao requerimento ⇐

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Para Transferência:
Histórico Escolar – atualizado,
tualizado, com data da prova do ENADE, caso tenha participado;
Histórico Escolar do Ensino Médio
Programas das disciplinas já cursadas – fazer constar o ano de sua aplicação e carga
horária;
Declaração do Sistema de Aprovação do Estabelecimento de origem;
Declaração de Autorização ou Reconhecimento do Curso pelo MEC;
Declaração de regularidade
regu
de matrícula
ula com a Instituição de origem;
Documentos pessoais;(original
pessoais;
e cópia)
Comprovante de residência;(cópia)
residência;
Duas fotos 3x4(recentes).
3x4(recente
Para Portador de Diploma:

•
•
•
•
•
•

Diploma (original e cópia autenticada);
Histórico Escolar da graduação – Completo:(original)
(original)
Programas das disciplinas cursadas – fazer constar o ano d
de
e sua aplicação e carga
horária;
Documentos pessoais; (original e cópia);
Comprovante de residência;(cópia)
residência;
Duas fotos 3x4(recentes).
3x4(recente

OBS: Cabe ao requerente a responsabilidade de entregar a documentação completa.

O

recebimento dos programas e demais documentos pela Coordenação Acadêmica não
implicará na sua aceitação.
Caruaru, 2
25 de outubro de 2017.
Pe. João Paulo de Arau
Araujo Gomes

Diretor

