Edital nº 13/2015
Prorrogação de Inscrições
O Diretor da FISMA - Faculdade Integrada de Santa Maria no uso de suas atribuições
legais, torna público o presente Edital de Prorrogação de Inscrições para Reingresso e
Transferência Externa nos cursos de Graduação em Administração, Enfermagem e Psicologia
para o segundo semestre de 2015, conforme o que segue:
1. VAGAS:
a) O número de vagas é limitado por curso e semestre;
b) critério para preenchimento das mesmas será por ordem de inscrição homologada.

2. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:
2.1 - Para reingresso:
- Histórico Escolar das disciplinas cursadas (setor de Documentação da FISMA).

2.2 - Para Transferência Externa:
- Atestado de matrícula, fornecido pela Instituição de origem;
- Histórico escolar (original) autenticado;
- Programas das disciplinas/componentes curriculares cursados;
- Histórico Escolar do Ensino Médio (original e fotocópia);
- Carteira de Identidade (original e fotocópia);
- Cadastro de Pessoa Física – CPF (original e fotocópia);
- Certidão de Nascimento ou Casamento (original e fotocópia);
- Título de Eleitor (original e fotocópia), para maiores de 18 anos;
- Comprovante de quitação militar (original e fotocópia) para candidatos do sexo masculino;
- Comprovante de residência atualizado (fotocópia);
- 01 foto 3x4 (recente).
3. INSCRIÇÃO:
3.1 - Para reingresso:
A inscrição será feita de 20 a 29 de julho de 2015 no Setor de Documentação da FISMA,
das 9h às 11h30min e das 14h às 17h.
3.2 - Para Transferência Externa:
A documentação será entregue na Secretaria dos Cursos de 20 a 29 de julho de 2015, das
9h às 11h30min e das 14h às 17h.
3.3 - A inscrição deverá ser feita pelo candidato ou por seu procurador legalmente constituído, o
qual deverá identificar-se e fazer a entrega, na Secretaria Geral, de toda a documentação do
candidato listada no item 2.2 deste Edital.
3.4 - O candidato que não apresentar a documentação listada no item 2.2 deste Edital não terá
sua inscrição homologada.

4. MATRÍCULA:
A partir do dia 29 de julho de 2015, o candidato com inscrição homologada será informado
da data de realização da sua matrícula, que obedecerá a ordem de inscrição e a disponibilidade
de vaga.
5. INÍCIO DAS AULAS:
O início das aulas do segundo semestre letivo de 2015 para os candidatos devidamente
matriculados seguirá o calendário acadêmico da instituição.
Informações adicionais poderão ser obtidas na Secretaria Geral e no Setor de
Documentação da FISMA, ou pelo telefone (55) 3025-9723 ou (55) 3025-9725 R.228.

Santa Maria, 20 de julho de 2015.

Prof. Dr. Ailo Valmir Saccol
Diretor Geral

