EDITAL N° 07/2022
REOPÇÃO DE CURSO- LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
A Direção da Faculdade Professor Miguel Ângelo da Silva Santos – FeMASS, subordinada à
Secretaria Adjunta de Ensino Superior, sediada na Rua Aloísio da Silva Gomes, 50, na Cidade de Macaé,
torna público o Edital de Reopção de Curso, destinado aos candidatos classificados e não
convocados, participantes do Processo Seletivo previsto no Edital nº 05/2022 e seguirá os seguintes
critérios:
1. DO CRITÉRIO
1.1 Poderão inscrever-se no Processo de Reopção para o Curso de Licenciatura em Matemática - 2º
semestre os classificados dos cursos de Administração, Engenharia de Produção e Sistemas de
Informação que não foram contemplados dentro das vagas oferecidas ao curso pretendido.
2. DAS VAGAS
2.1 O preenchimento das 08 (oito) vagas para o segundo semestre do Curso de Licenciatura em
Matemática respeitará a rigorosa ordem de classificação do Processo Seletivo, conforme normas
estabelecidas no Edital Nº 05/2022.
2.2 Será analisada a pontuação total de cada candidato, com atribuição dos pesos, não sendo observado,
neste momento, o sistema de cotas - vagas reservadas.
2.3 Os candidatos que se inscreverem para o processo de reopção de curso não perderão o direito de
continuarem participando dos processos de reclassificação previstos no Edital nº 05/2022.
3. DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO
3.1 O interessado deverá formalizar sua inscrição, na secretaria da FeMASS, no período de 05 a 08 de
julho de 2022, no horário das 15 às 19 horas.
3.2 O interessado deverá preencher adequadamente o Anexo I e entregá-lo com uma cópia de um
documento de identificação.
4. DO RESULTADO E MATRÍCULA
4.1 O resultado será divulgado no dia 13 de julho de 2022, no site da FeMASS, a partir das 14 horas.
4.2 A pré-matrícula dos candidatos convocados deverá ser realizada via internet, no dia 15 de julho de
2022, observado o horário oficial de Brasília/DF, no endereço academico.femass.edu.br, utilizando o
número de CPF como login e senha, sem pontos e traço e anexando a documentação em PDF, descrita no
item 4.5 do Edital nº 05/2022.
Macaé, 04 de julho de 2022.
Gisele Muniz Moreira dos Santos Cautiero
diretora

ANEXO I

À Secretaria

Protocolo nº: ____________

Nome:
Endereço:
Bairro:
CEP:
Curso inscrito: ( ) ADM ( ) EP ( ) SI

N° de CPF:
Cidade:
Telefone (s):
e-mail:

Venho requerer:
Assinatura do contrato de estágio
Cancelamento de matrícula
Certificação de Conhecimentos
Declaração (esclarecer)
Dispensa de disciplina(s) (esclarecer)
Ementas
Histórico Escolar Universitário
Pré-matrícula
X Outros: REOPÇÃO PARA MATEMÁTICA

Reabertura de matrícula (aluno trancado)
Regime Excepcional
Reingresso
Renovação de matrícula
Segunda Chamada
Trancamento de matrícula
Transferência Externa para a FeMASS
Transferência Interna

Esclarecimento

Solicito inscrição para reopção de curso.
Macaé,

de Julho de 2022.

Requerente

Funcionário

Parecer: ( ) Deferido ( ) Indeferido ( ) Providenciar
Macaé,
/
/
Responsável

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FACULDADE PROFESSOR MIGUEL ÂNGELO DA SILVA SANTOS
Protocolo nº.
Nome do candidato (a)
Referente à_R_E_O
__P_ÇÃ_O__D_E_C
_ URSO-_L_ICE_N_CIA_T
_UR_A
__E_M MATEMÁTICA
Macaé,

/

/
Funcionário

Macaé,

/

/

