
 

 
 

 
PROCESSO DE SELEÇÃO E DE MATRICULA 

 

O candidato interessado em um dos cursos de pós-graduação da FMP/FASE deverá fazer a 

inscrição no site institucional (www.fmpfase.edu.br) através do preenchimento da Ficha 

Cadastral e enviar os documentos solicitados para o e-mail do setor de Apoio - COPPEx 

(coppex@fmpfase.edu.br).   

O candidato deverá entrar em contato com o Apoio - COPPEx caso não receba confirmação de 
sua inscrição.   

 

Seguem abaixo os documentos necessários para efetivação da matrícula. 
 
Documentos necessários 

01 foto 3x4 
currículo vitae 
1 cópia do RG 

1 cópia do CPF* (quando não constar no RG) 

1 cópia da certidão de nascimento ou casamento 

1 cópia comprovante de residência (recente) 

1 cópia do histórico escolar 

1 cópia do diploma da graduação, frente e verso 

1 certidão de conclusão da graduação de curso reconhecido de Instituição credenciada (quando não for 

apresentado o diploma) 

comprovante de pagamento da primeira parcela do curso 

comprovante de vínculo com a empresa conveniada, se for o caso (com data atual) 

 
Documentos adicionais que deverão ser entregues no caso do responsável financeiro - empresa 

1 cópia do comprovante de inscrição e situação cadastral da empresa – CNPJ 
1 cópia do documento de comprovação do representante legal da empresa  
1 cópia do RG e 1 cópia do CPF do representante legal da empresa 

 
Documentos adicionais que deverão ser entregues no caso do responsável financeiro - terceiro 

1 cópia do RG  
1 cópia do CPF 

1 cópia do comprovante de residência 

* Todas as cópias simples deverão ser apresentadas com os respectivos originais para conferência, 
no ato da matrícula. 

* Na ausência de qualquer documento exigido, o aluno(a) se comprometerá a entregá-lo dentro do 
prazo fixado pela COPPEx. 

 

A matricula será realizada na SERAC no primeiro dia de aula ou em data estabelecida pelo 

curso.   

Na data da matricula, o candidato deverá apresentar os documentos originais exigidos para 
inscrição no curso, bem como o comprovante de pagamento da primeira parcela do valor total 
do curso. Deverá estar acompanhado do responsável financeiro, se for o caso, que também 
assinará o contrato em conjunto com o aluno.  

Na ausência de qualquer documento exigido será realizada matrícula condicionada à sua 
apresentação pelo aluno no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de seu indeferimento.   


