NORMAS PARA INGRESSO POR TRANSFERÊNCIA EXTERNA
O ingresso por Transferência Externa ocorrerá em datas previamente fixadas em editais
próprios, tendo em vista que essa modalidade de ingresso está condicionada à oferta de
vagas ociosas, conforme artigos 83 e 91 do Regimento Interno da Faculdade Dinâmica.

INSCRIÇÕES
As inscrições deverão ser iniciadas via internet, no endereço www.faculdadedinamica.com.br,
no link de formas de “Ingressos”.
Os candidatos também poderão fazer suas inscrições diretamente na Secretaria Acadêmica
da Faculdade Dinâmica, na Rua G, nº 205, Bairro Paraíso – Ponte Nova/MG, nos dias e
horários prefixados nos Editais de convocação.

VAGAS
As vagas para ingresso de Portadores de Diplomas nos cursos oferecidos pela Faculdade
Dinâmica serão definidas dentro do limite de ociosidade de vagas definidas em cada
semestre letivo por meio de Editais próprios.

RESULTADO
O resultado será divulgado após análise da Coordenação de Curso, que acontecerá em até
10 (dez) dias úteis a contar da data da confirmação do recebimento da documentação
enviada pelo candidato à Faculdade Dinâmica, através do site ou do protocolo realizado na
Secretaria Acadêmica quando a documentação for entregue pessoalmente.
O trâmite do processo, assim como o resultado, poderá ser acompanhado pelo candidato
através do e-mail cadastrado no site.
Após análise da Coordenação de Curso, caso o processo seja deferido, o candidato será
notificado da decisão através de e-mail e/ou telefone para comparecer à Secretaria
Acadêmica da Faculdade Dinâmica para a realização da matrícula.

DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA
a) Histórico Escolar original da Instituição de origem ou cópia autenticada em cartório;
b) Planos de Ensino das disciplinas cursadas com autenticação da Instituição de origem;
c) Declaração que comprove o vínculo com a instituição de origem, emitida em, no máximo,
30 das, que poderá ser de:
 Matrícula
 Trancamento de matrícula
 Que esteve regularmente matriculado no semestre letivo imediatamente anterior (em
atendimento a Resolução nº 1, de 15 de janeiro de 2018, o documento deverá conter o
código da Instituição de Procedência).
d) Documento que comprove a participação no ENADE (Portaria nº 107/INEP de 22/07/2004,
art. 6º, § 2º).
e) Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;

f) Cópia da Carteira de Identidade (não poderá ser a Carteira Nacional de Habilitação);
g) Cópias do CPF;
h) Cópia do Título de Eleitor;
i) Cópia do Comprovante de Quitação Eleitoral (atualizado);
j) Cópia do Certificado de Alistamento Militar ou Certificado de Reservista (masculino);
k) Cópia do Comprovante de Residência (água, luz, telefone);
l) Cópia autenticada do Diploma ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio ou
equivalente;
m) Cópias autenticadas do histórico escolar do Ensino Médio;
n) 1 fotos 3x4 recente;
o) 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) Responsável Financeiro, os documentos necessários são:
a) Cópia da Carteira de Identidade;
b) Cópia do CPF (Cadastro de Pessoa Física);
c) Cópia do Comprovante de Endereço;
d) 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.
e) Poderá também ser realizado o pagamento integral da semestralidade, situação que
dispensa a apresentação de comprovação de renda pelo responsável financeiro.
OBS.: Caso a documentação seja do exterior, essa deverá que ser traduzida para a língua
portuguesa por tradutor juramentado, o histórico deverá ser validado pela secretaria de
educação.
Para matrícula realizada por procuração, o procurador deverá apresentar original da Cédula
de Identidade.
A não apresentação de quaisquer dos documentos exigidos poderá implicar no
indeferimento do processo.
DISPOSIÇÕES FINAIS
Terá a matrícula cancelada, em qualquer época, o candidato que tiver participado do
Processo Seletivo ou efetuado matrícula fazendo uso de documentos ou informações falsas,
fraudulentas, eivadas de irregularidades ou outros atos ilícitos.
Outras informações deverão
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