EDITAL

MATRÍCULAS E TRANSFERÊNCIAS 2018

MATRÍCULA

1 - Aprovados no Processo Seletivo – de 08 a 12 de janeiro de 2018.
Lista de espera – 16 e 17 de janeiro de 2018.
2 - Alunos com matrícula trancada – de 15 a 19 de janeiro de 2018.
Demais séries – de 15 a 26 de janeiro de 2018.
3 - Horário: de segunda a sexta – feira, das 09 às 12 horas e das 14hs às 21 horas.
4 - Valor: doze parcelas iguais de R$ 1.295,00.
5 - Pagamento: deverá ser feito em qualquer agência bancária até o prazo de
vencimento.
6 - Vagas: OS ALUNOS QUE DEIXAREM DE EFETUAR SUAS MATRÍCULAS NO
PRAZO

PREVISTO,

TERÃO

SUAS

VAGAS

DEFERIDAS

A

OUTROS

INTERESSADOS.

TRANSFERÊNCIA INTERNA:

1 - De 15 a 26 de janeiro de 2018, das 09h às 12h e das 14h às 21h.
2 - Documentos: Requerimento fornecido pela Secretaria, juntando documentos que
comprovem a necessidade de mudança de turno.
3 - Resultado: O resultado será divulgado no dia 01 de fevereiro, sendo os pedidos
concedidos na conformidade das vagas existentes.

TRANSFERÊNCIA EXTERNA:

1 - De 08 a 23 de janeiro de 2018, das 09h às 12h e 14h às 21h.
2 - Documentos: Requerimento (Secretaria), histórico escolar original (acompanhado
de uma cópia simples) ou uma cópia autenticada da faculdade de origem (contendo
todas as notas e cargas horárias cursadas, bem como informação do Enade) e da
carteira de Identidade, conteúdo programático e certidão de vínculo (nos casos de
matrícula trancada). Os históricos serão verificados ANTES da seleção, para exclusão
dos candidatos que não apresentarem carga horária suficiente ou outros motivos a
serem analisados.
3 - Condições: Carga horária insuficiente configura adaptação. As transferências
dependerão da existência de vagas, e somente, para as 2ª, 3ª, 4ª e 5ª séries,
inexistindo transferências para 1ª série.
4 - Dia 29 de janeiro: divulgação da relação de candidatos aptos para transferência.
5 - Dias 30 e 31 de janeiro: matrículas dos candidatos aptos para transferência.

Sorocaba, 11 de dezembro de 2017, LX da Fundação da Faculdade de Direito
de Sorocaba – FADI.

João Baptista de Mello e Souza Neto
Diretor

