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EDITAL nº. 27/17 

Dispõe sobre os procedimentos aplicáveis para a 
matrícula de estudantes graduados de curso para o 
semestre 2018.1. 

 

O Diretor do CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO CEARÁ – 

FACULDADE CEARENSE, no uso de suas atribuições legais e regimentais, decide 

baixar e fazer saber o seguinte Edital: 

Considerando a necessidade de se estabelecer Calendário 

Acadêmico e procedimentos de matrículas tanto para estudantes veteranos de todos os 

cursos de graduação como para graduados, transferidos e reopção, nos cursos em que 

estão disponibilizadas vagas, 

Resolve: 

Estabelecer as seguintes datas referentes aos procedimentos 

necessários à matrícula para alunos graduados, conforme o Art. 39 e seus incisos do 

Regimento Interno desta IES: 

 

Art. 1º - DA MATRÍCULA DE GRADUADOS 

 

I – Estão disponíveis vagas para graduados para os cursos de 

Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo (manhã e noite), Administração (noite), Direito 

(manhã e noite), Ciências Contábeis (noite), Engenharia de Produção (manhã e noite), 

Jornalismo (manhã e noite), Publicidade e Propaganda (manhã e noite), Serviço Social 

(manhã e noite) e Turismo (noite); Licenciatura em Pedagogia (manhã e noite); Superior 

de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (manhã e noite), Gestão 

Financeira (manhã e noite), Logística (manhã e noite), Redes de Computadores (manhã e 

noite).  

II – Apresentação da documentação no Atendimento ao Estudante 

para análise: de 2 a 19/1/18; 

III – A documentação que trata o inciso II, para apresentação inicial, 

é a seguinte: histórico e certificado da graduação; certificado e histórico do Ensino Médio; 

declaração com data do vestibular da IES de origem, classificação e pontuação. 



 

Sede • Av. João Pessoa, 3884 • Fone: 85 3201.7000 
Unidade II • Av. João Pessoa, 4005 • Fone: 85 3453.9000 

www.faculdadescearenses.edu.br 
 

 

 

 
 

IV - Divulgação do resultado: dia 22/01/18, às 17h, no Atendimento 

ao Estudante; 

V - Matrícula dos graduados: de 23 a 26/1/18; 

VI - No ato da matrícula, deverão ser apresentados os seguintes 

documentos: foto 3x4; cópias do RG; CPF; título de eleitor; certidão de nascimento ou 

casamento; comprovante de residência e certificado militar (sexo masculino); 

VII - O estudante será matriculado no 1º(primeiro) semestre, 

devendo requerer o aproveitamento de disciplinas até o dia 02/02/18 no Atendimento ao 

Estudante, e, na segunda semana de aula, deverá comparecer na Coordenação do seu 

Curso com fins de verificar a situação dos aproveitamentos e seu remanejamento para 

outras disciplinas. 

 

ART. 2º - A matrícula de candidato graduado somente será deferida 

se houver vagas remanescentes do processo seletivo 2018.1. 

I - A IES somente ofertará as turmas com o mínimo de 20 (vinte) 

estudantes. 

 

ART. 3º - Qualquer matrícula que ocorrer fora dos procedimentos 

ou prazos determinados por este Edital poderá ser passível de indeferimento. 

I – Os casos omissos serão analisados pela Gestão Acadêmica. 

 

Fortaleza, 27 de dezembro de 2017. 

 

      José Luiz Torres Mota 

                                             Diretor 


