
 

 
 

Circular 01/2018 

 
TRANSFERÊNCIA 

 
Caros Estudantes,  

 

 Esperamos que vocês, neste último ano, tenham alcançado todos os seus objetivos, e, na 

oportunidade, agradecemos por terem escolhido a FAPAM para se graduarem. Para nós é um prazer tê-los 

como nossos estudantes. 

 Buscando sempre a excelência em seu atendimento, a Equipe FAPAM se programou para que os 

atendimentos sejam mais ágeis e eficientes no decorrer do primeiro semestre de 2018. 

 Assim, as transferências serão recebidas e processadas entre os dias 22 a 31 de janeiro de 2018. Isso, 

para os alunos que desejam iniciar o primeiro semestre de 2018 já na FAPAM. Portanto, para que seu 

atendimento seja feito de forma mais ágil é necessário que você traga consigo: 

 

 Certidão de Nascimento ou Casamento; 

 Carteira de Identidade; 

 CPF; 

 Título de Eleitor, e prova de estar em dia com as obrigações eleitorais; 

 CDI – Certificado de Dispensa de Incorporação (Certificado Militar) – para sexo masculino; 

 Comprovante de Conclusão do Ensino de Médio (Histórico Escolar) e diploma (Cursos Técnico: 

Contabilidade e Magistério); 

 Histórico Escolar da Faculdade, bem como com os programas e todas as disciplinas cursadas; 

 Duas fotos 3X4; 

 Comprovante de endereço; 

 Vir acompanhado de alguém para que possa assinar como testemunha o Contrato Educacional; 

 Trazer o Programa de Curso de cada Disciplina, para análise de sua matriz curricular. 

 

No entanto, se o que você deseja é a obtenção de um novo título é necessário apresentar toda a 

documentação citada acima mais o diploma de sua graduação. 

Nosso Regimento Interno, Portarias, Regulamentos e Resoluções estão disponíveis em nosso site 

www.fapam.edu.br , na aba Serviços, item  Documentos Importantes. No site você também encontrará nosso 

Calendário Acadêmico, que possui as datas de tudo o que ocorrerá no decorrer do ano de 2018 na FAPAM, 

na oportunidade pedimos que fiquem atentos às datas das provas e aos prazos lá estabelecidos. 

 



Caso queiram, sanar outras dúvidas que surgirem podem entrar em contato pelo telefone  (37) 3237-

2000 e falar com uma das meninas do atendimento no CAA. 

  

   Pará de Minas, 15 de dezembro de 2017. 

 

 

RUPERTO BENJAMIN CABANELLAS VEGA 

Diretor Geral 

 

 

MARCUS VINÍCIUS BARBOSA DE ARAÚJO 

Vice-Diretor 


