FACULDADE PROFESSOR MIGUEL ÂNGELO DA
SILVA SANTOS - FEMASS

EDITAL Nº 01/2017 – REOPÇÃO DE CURSO

A Direção da Faculdade Professor Miguel Ângelo da Silva Santos- FeMASS- mantida pela
Secretaria Adjunta de Ensino Superior, sediada na Rua Aloísio da Silva Gomes, 50 – Granja dos
Cavaleiros, na cidade de Macaé, torna público o presente Edital que trata da REOPÇÃO de Curso.

1- DO CRITÉRIO
Poderão inscrever-se no Processo de Reopção para o Curso de Licenciatura em Matemática
(1º semestre) e Sistemas de Informação (2º semestre) os classificados dos cursos de
Administração e de Engenharia de Produção que não foram contemplados dentro das vagas
oferecidas ao curso pretendido e a todos os convocados do Processo Seletivo 2017 que
perderam, por algum motivo, o período de matrículas.

2- DAS VAGAS
O preenchimento das 30 (trinta) vagas disponibilizadas: 15 (quinze) para o primeiro semestre
do Curso de Licenciatura em Matemática e 15 (quinze) para o segundo semestre do Curso de
Sistemas de Informação respeitará a rigorosa ordem de classificação do Processo Seletivo
2017, conforme normas estabelecidas no Edital Nº 06/2016. Será analisada a pontuação
total de cada candidato, não sendo observado, neste momento, o sistema de cotas - vagas
reservadas.

3- DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO
O interessado deverá formalizar sua inscrição, na secretaria da FeMASS, de 14 a 21 de
fevereiro de 2017, no horário das 15 às 18 horas.

4- DO RESULTADO E MATRÍCULA
O resultado será divulgado no mural da FeMASS no dia 23 de fevereiro de 2017 a partir das
14 horas. A matrícula para o primeiro semestre será no dia 06 de março de 2017, das 15 às 18
horas e a pré-matrícula para o segundo semestre deverá ser feita no período de 14 a 16 de
março de 2017, das 15 horas às 18 horas, na secretaria da Instituição.

Macaé, 08 de fevereiro de 2017
Cláudia de Magalhães Bastos Leite
diretora
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