Ingresso por Porte de Diploma
O (a) candidato (a) que deseja solicitar ingresso como Portador de Diploma para *cursos da
FACULDADE DINÂMICA, observado os prazos fixados no edital, deverá comparecer à Secretaria
Acadêmica da Faculdade e apresentar a documentação relacionada abaixo, sendo que o deferimento
do pedido está condicionado à existência de vaga.
a) Ficha de Porte de Diploma devidamente preenchida;
b) Cópia autenticada em cartório do Diploma da Graduação;
c) Cópia autenticada em cartório do Histórico Escolar do Ensino Superior;
d) Cópia carimbada e assinada pela Instituição que o diplomou dos Planos de Ensino,
caso tenha interesse em solicitar dispensa de disciplinas
MATRÍCULA:
Após o deferimento do pedido, o candidato será informado através de e-mail ou por telefone da
data da matrícula, e deverá apresentar na Secretaria Acadêmica da Faculdade Dinâmica, os seguintes
documentos (obrigatórios):
a) 2 cópias autenticadas do Diploma;
b) 2 cópias autenticadas do Histórico da Graduação;
c) 2 cópias do título de eleitor;
d) 2 cópias do comprovante de quitação eleitoral (atualizado);
e) 2 cópias do CPF;
f) 2 cópias do certificado de alistamento militar ou certificado de reservista (masculino);
g) 2 cópias da carteira de identidade (não poderá ser a Carteira Nacional de Habilitação);
h) 2 cópias da certidão de nascimento ou casamento;
j) 1 cópia do comprovante de residência (água, luz, telefone);
k) 1 fotos 3x4 recente;
l)Comprovante de Renda dos 3 últimos meses, com valor igual ou superior ao da mensalidade do curso
pleiteado ou Declaração de Imposto de Renda.
Para o (a) aluno(a) que tiver Responsável Financeiro, os documentos necessários são:





Cópia da Carteira de Identidade;
Cópia do CPF (Cadastro de Pessoa Física);
Cópia do Comprovante de Endereço;
Comprovante de Renda, dos últimos 3 meses, com valor igual ou superior ao da mensalidade
do curso pleiteado ou Declaração de Imposto de Renda atualizado.

Poderá também ser realizado o pagamento integral da semestralidade, situação que dispensa a
apresentação de comprovação de renda pelo responsável financeiro.
Os critérios para ingresso como Portador de Diploma, são estabelecidos por meio de regulamento
interno aprovado pelo Conselho de Ensino.
OBS.: Os critérios estabelecidos acima, não cabem ao curso de Medicina.
Secretaria Acadêmica.

