
 

 

Praça Renato Machado,10 - Centro, Santo Antônio de Jesus 
Tel.: (75) 3631-3180 

 

 
REQUERIMENTO PRÉ - MATRÍCULA 

 
 

 
Ilma. Sra. Diretora da Faculdade de Ciências Empresariais. 

 
 Eu, __________________________________________________________________________, 
 
cor/raça: ___________________ RG ________________________CPF____________________ 
 
Endereço residencial _____________________________________________________________ 
 
nº____Cep ______________Bairro __________________________________________________ 
 
cidade _________________________________________________________________________ 

 
Tel.: residencial ________________WhatsApp__________________ Celular_________________ 
 
e-mail: _________________________________________________________________________ 
 
Vem requerer a V. Sa. a pré-matrícula no ___ semestre do Curso de ________________________ 
 
Turno ____________________.     (   ) Aluno semestralizado           (   ) Aluno desemestralizado 
 
Portador de Plano Estendido? (   ) Sim        (   ) Não 
 

Nestes Termos 
Pede Deferimento. 

 
Santo Antônio de Jesus, _____ de______________ de 20___. 

 
 

_________________________________________________ 
Assinatura 

 
ATENÇÃO 
 
1. Este formulário deverá ser entregue até o dia 09 de junho. Lembramos da importância da entrega na data 
estabelecida, para que seu processo de rematrícula seja agilizado. 
2. Caso seja aluno desemestralizado deverá comparecer no mês de julho para montar seu horário especial. 
3. Informamos aos alunos que possuem os descontos (ACESAJ, AUXILIO CIDADE VIZINHA, NEC, APLB 
OU QUALQUER OUTRO DESCONTO QUE SEJA NECESSÁRIO A ENTREGA DE DOCUMENTO 
COMPROBATÓRIO PARA A RENOVAÇÃO) que os mesmos serão mantidos no mês de julho (boleto ref. a 
matrícula 2017.2) e para que o mesmo seja renovado para os meses seguintes, o aluno terá que apresentar a 
comprovação até 30/07.  
4. Para os alunos que não tinham nenhum dos descontos mencionados acima em 2017.1 e queiram adquirir 
os mesmos em 2017.2 ainda no mês de julho (boleto ref. a matrícula 2017.2), deverá entregar comprovação 
até 30/06. 
5. Caso participe do Programa de Plano Estendido (FIP) o mesmo deverá comparecer a IES até 30/06. 
6. A listagem com os nomes dos alunos, cuja a pré-matrícula foi deferida será publicada no site da Facemp 
(www.facemp.edu.br) e o boleto do mês de julho (ref. a matrícula 2017.2) estará disponível no novo portal* do 
aluno. 
*O passo a passo do acesso ao novo portal estará disponível no site. 

 
  
 

 

http://www.facemp.edu.br/

