NORMAS PARA INGRESSO POR TRANSFERÊNCIA INTERNA
OU MUDANÇA DE CURSO
A Transferência Interna ou Mudança de Curso consiste na mudança de um para outro curso
oferecido pela Faculdade Dinâmica, desde que o estudante tenha vínculo ativo com a
Instituição. O ingresso por Transferência Interna ou Mudança de Curso, ocorrerá em datas de
rematrícula previamente fixadas em Calendário e está condicionada à oferta de vagas
ociosas, conforme artigos 81 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”.
Caso não consiga realizar sua inscrição pelo site, clique aqui e imprima o requerimento que
deverá ser entregue diretamente na Secretaria Acadêmica da Faculdade Dinâmica.

VAGAS
As vagas para ingresso por Transferência Interna ou Mudança de Curso da 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 solicitação enviada
pelo candidato à Faculdade Dinâmica, através do site ou do protocolo realizado na Secretaria
Acadêmica quando a requerimento for entregue pessoalmente.
Após análise da Coordenação de Curso, caso o requerimento 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) Cópia atualizada do Comprovante de Quitação Eleitoral
b) Cópia atualizada do Comprovante de Residência (água, luz, telefone);
c) Atualização de documentação da pasta do aluno quando necessário.
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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