
Edital para Portador de Diploma

1. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO:
1.1. São considerados aptos para inscrição nos cursos da Faculdade São Miguel, nesta modalidade, os Portadores
de  Diploma  de  curso  superior,  devidamente  registrado,  obtido  em  qualquer  Instituição  de  Ensino  Superior
reconhecida pelo MEC e os Portadores de Diploma obtido no estrangeiro devidamente revalidado na forma da lei.

O ingresso do Portador de Diploma fica condicionado à existência de vagas remanescentes, a adequação da 
Estrutura Curricular (após análise da Coordenação de Curso) e à documentação descrita no item 3 deste edital.

1.2. É vedado ao  aluno,  sob  qualquer  condição, frequentar as aulas do curso escolhido,  bem como realizar
provas e  trabalhos,  antes de ter a confirmação da  vaga,  a quitação do boleto  de  matrícula e a entrega do
contrato.

2. INSCRIÇÃO:
2.1. Valor da Inscrição: R$ 60,00
2.2. Inscrição: www.faculdadesaomiguel.com.br
 2.3. Local de Entrega da documentação: 
Secretaria Geral
2.4. Horário de Atendimento: 14h às 21h

3. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA PORTADORES DE DIPLOMA:
3.1. Diploma e Histórico (cópia legível autenticada frente e verso);
3.2. Cópias dos programas das disciplinas cursadas, devidamente carimbadas e assinadas pela IES de origem;
3.3. 01 (uma) foto 3x4 recente;
3.4. Cópia dos documentos:

 RG (não será aceito a Carteira Nacional de Habilitação);
 CPF;
 Título de Eleitor com quitação eleitoral mais recente;
 Certidão de Nascimento ou Casamento;
 Certificado de Reservista;
 Comprovante de Residência.

Observações:
 Não haverá devolução da taxa caso ocorra INDEFERIMENTO do pleito, cancelamento ou desistência do requerente;
 Os candidatos não selecionados terão o prazo de 60 dias para solicitar a devolução de sua documentação. Após este prazo, a 

documentação será incinerada pela instituição.

         Secretaria
Acadêmica/Direção

http://www.faculdadesaomiguel.com.br/
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