FACULDADE WENCESLAU BRAZ
RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA E OBTENÇÃO DE
NOVO TÍTULO - 2º SEMESTRE/2018
Candidato (s)
Alexandra da Silveira Ricotta

Total de Pontos

Resultado Final

60,00

APROVADA

INFORMAÇÕES REFERENTES À MATRICULA
1) O candidato classificado, ao processo seletivo de transferência, deverá efetuar sua matrícula, no dia
24 de julho de 2018, na Secretaria da Faculdade, das 8h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h00.
2) A matrícula será feita, mediante requerimento dirigido ao Diretor e dependerá da assinatura do
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, do pagamento da primeira parcela e cópia xerográfica
dos seguintes documentos:
a) Histórico escolar do 2º grau;
b) Certidão de nascimento ou casamento;
c) Título de eleitor e comprovante da última votação;
d) CPF e RG;
e) No caso de candidato do sexo masculino, prova de estar, em dia, com suas obrigações com o serviço
militar;
f) 3 fotografias 3 x 4 (recentes)
g) Comprovante de pagamento da 1ª parcela da semestralidade escolar, a ser feito na Tesouraria da
Faculdade.
3) Os documentos relacionados nos itens (a), (b), (c), e (d) e deverão ser AUTENTICADOS em
cartório.
4) O candidato que não efetuar sua matrícula, no dia previsto, e não apresentar a documentação
completa exigida, será considerado desistente.
5) O Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, que prevê o pagamento de semestralidade
escolar, esta disponível, no site da Faculdade (www.fwb.edu.br), o qual deverá ser apresentado
devidamente preenchido e assinado no ato da matrícula. Qualquer dúvida no preenchimento do
referido contrato, entrar em contato com a funcionária Eliane. (3622-0930).
6) No ato da matrícula será apresentado, ao candidato, a relação das disciplinas que deverá cursar, de
acordo com a análise efetuada do histórico escolar da Instituição de origem.

Itajubá, 23 de julho de 2018.

Profª Débora V. A. Lisboa Vilella – Diretora da FWB

