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Formulário de Inscrição – Transferência Externa
Curso Pretendido: _________________________
IDENTIFICAÇÃO PESSOAL
Nome Completo: _______________________________________________________________________
Data de Nascimento: ____/____/_____

Sexo ( ) Masculino (

) Feminino

Naturalidade: ______________________________
Filiação: Sr. ___________________________________________________________________________
Srª. ___________________________________________________________________________
Estado Civil: (

) Solteiro (

) Casado (

) Divorciado (

) Viúvo (

) Outro/Especificar: ____________

RG n°: _______________________________ CPF n°: ________________________________________
Telefone(s) para Contato: _____________________________/___________________________________
E-mail: _______________________________________________________________________________
Endereço Residencial: ___________________________________________________________________

INFORMAÇÕES ACADÊMICAS
Instituição de Origem: ___________________________________________________________________
Tipo de Instituição: (

) Pública

(

) Privada

Curso Superior (Graduação): ______________________________________________________________
Situação da Graduação: (

) Em Curso/Especificar o Semestre _____________ (

) Concluído

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Responsável pela aplicação da prova:________________________________________________________
E-mail: _______________________________________Telefone: ________________________________
Escola/Campo que estará realizando a prova: _________________________________________________

Declaro ao assinar o presente FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO estar ciente que as disciplinas a serem
cursadas após a análise da minha documentação, serão determinadas pela Coordenação de Curso e me
sujeitarei a todas as adaptações curriculares que forem necessárias.

Benevides (PA), _________de ___________________________de 20_____.

___________________________________________________
ASSINATURA
Obs.: Favor anexar a este formulário os seguintes documentos:

Transferência Externa
a) Formulário de inscrição (disponível no site www.faama.edu.br). Após o preenchimento enviar para o email matricula.pedagogia@faama.edu.br;
b) Histórico escolar da Instituição de origem devidamente carimbado e assinado pela IES (notas, créditos e
carga horária das disciplinas cursadas);
c) Planos de Ensino das disciplinas cursadas para candidatos que pretendem solicitar o aproveitamento das
mesmas (carimbadas e assinadas pela respectiva IES);
d) Declaração de vínculo (situação do aluno perante a Instituição de origem);
e) Descrição do regime de aprovação da Instituição de origem (critério adotado para obtenção de notas);
f) Declaração de reconhecimento do curso e/ou habilitação pelo MEC (data da publicação do respectivo ato
no Diário Oficial da União);
g) Declaração contendo os dados do vestibular prestado na Instituição de Origem (data, classificação e total
de pontos por disciplinas);
h) Cópia autenticada de todos os documentos pessoais (RG, CPF, título eleitoral, certidão de quitação
eleitoral, certidão de nascimento ou casamento, certificado de alistamento militar – para homens);
i) Cópia autenticada do Histórico Escolar e Certificado de Conclusão do Ensino Médio;
j) Comprovante de Residência;
1) 01 foto 3x4 (recente).

