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FICHA DE INSCRIÇÃO NA PÓS-GRADUAÇÃO (LATO SENSU) DA FACULDADE DA FUNLEC 
 

  Educação Especial e Inclusiva   Educação Física Escolar   Língua Inglesa 

      

  Gestão de Pessoas com Coaching   Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica   Gestão Pública 

      
 
Eu ______________________________________________________________________ , solicito matricula 

no Curso de Pós-graduação Lato sensu no curso acima identificado, para a turma de: 2017-2018, e para tal 

fornece as informações: 

1. Dados Pessoais 

Nome Completo:  

Filiação:   Mãe:  

 Pai:  

Data de nascimento: Naturalidade: Nacionalidade: 

RG:  Órgão Emissor:  Data da emissão: 

Título de eleitor:          Zona: Seção: 

CPF:  Sexo: (      ) M     (      ) F  Estado civil: 

 
2. Endereço residencial 

Rua/Av:  n.º:  

Complemento: Bairro: 

Cidade: Estado: 

CEP:  e-mail: 

Telefone residencial: (        ) Telefone celular:  (       ) 

E-mail particular: 

 
3. Formação Acadêmica  

Graduação em:  

Data da conclusão: Cidade/Estado/País: 

Instituição:  
    

Pós-graduação em: 

Título obtido: 

Ano de conclusão: Cidade/Estado/Pais: 

Instituição:  
4. Documentos necessários para matricula 

 Ficha de INSCRIÇÃO, e seus anexos, devidamente preenchida e assinada. 
  Cópia do Diploma de nível superior ou, na falta deste, Certificado de Conclusão do curso de graduação (frente e verso), ou 

declaração da Faculdade com data da colação de grau. No início das aulas o candidato deverá apresentar xerox do diploma de 
graduação ou declaração da Faculdade com a data da colação de grau,  pois caso contrário será desligado do curso.  

  Cópia do Histórico Escolar do curso de graduação com a carga horária total do curso (mínima de 1.600 horas-aula). 
  Fotocópia da certidão de casamento ou nascimento. 
  Cópia da Cédula de Identidade e do CPF. 
  Cópia do Comprovante de residência. 
  Duas foto 3x4, recente e em cores. 
  Alunos estrangeiros: o diploma e o histórico deverão ser apresentados com tradução juramentada. 

 Observações:  
1. As cópias do diploma e do histórico escolar deverão ser autenticadas. Se forem cópias simples, os documentos originais deverão ser 
apresentados junto para autenticação no ato da matrícula. O certificado é válido apenas para a matrícula.  
2. Cópia simples dos documentos pessoais e do comprovante de residência. 
. 
Campo Grande – MS, ________de _______________________ de ____________. 
 
________________________________________________________________ 
(Assinatura do acadêmico) 


