
 

 

 

Edital n° 20/2018 

De 18 de julho de 2018. 

ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS, NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

DA FACULDADE PALOTINA – FAPAS, PARA O SEGUNDO SEMESTRE LETIVO DE 2018. 

 A Direção Geral da Faculdade Palotina – FAPAS, torna público o presente edital de 

abertura de vagas para ingresso de alunos, no segundo semestre de 2018. 

1) Modalidade: 

 1.1 Certidão de Estudos. 
 
2) Período de Inscrição e Matrícula: 

2.1 A inscrição e matrícula devem ser realizadas no Setor de Registro e Controle 

Acadêmico – SERCA da Faculdade Palotina – FAPAS entre os dias 18 e 24 de julho do corrente 

ano. 

 2.2 A taxa de inscrição será no valor de R$ 40,00. 

 2.3 Entrega de Documentos: 

2.3.1 A documentação deverá ser entregue na Faculdade Palotina, no Setor de 

Registro Acadêmico – SERCA, no período de matrícula. 

Documentação Necessária: 

  - Histórico Escolar e Certificado de Conclusão do Ensino Médio (cópia 
autenticada); 
  -   Atestado de vínculo; 
  - Histórico Escolar da Instituição de Ensino Superior de origem (cópia 
autenticada); 
  - Programas das disciplinas cursadas (original ou cópia autenticada), para 
realizar o aproveitamento de disciplinas; 
  - Boletim de desempenho no Processo Seletivo da instituição de origem; 
  - Declaração de regularidade do ENADE; 
  - Cópia da Carteira de Identidade atualizada (frete e verso), do CPF (frete e 
verso), do título de eleitor (frente e verso), do documento Militar (frete e verso), e da certidão 
atualizada de nascimento ou casamento; 
  - Comprovante de residência atualizado; 
  - Requerimento de inscrição impresso e assinado; e  
  - Cópia do Comprovante de pagamento. 
 
  
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
9) Retirada dos documentos: 

A documentação dos processos indeferidos poderá ser retirada, no Setor de Registro e 
Controle Acadêmico, da Faculdade Palotina, no período de 25 a 31 de julho de 2018. 

A falta de pronunciamento do interessado, após esta data, acarretará na eliminação da 
referida documentação. 
 
0) Outras Informações: 

 
Outras informações poderão ser obtidas junto ao SERCA, telefone (55) 3220-4575 e no 

endereço < setoracademico@fapas.edu.br>. 
 

Santa Maria (RS), 10 de julho de 2018. 

 
Prof. Antônio A. Dalla Costa 

Diretor Geral - FAPAS 
 


