
 
 

REQUERIMENTO DE MATRÍCULA 
 

Ilustríssimo (a) Senhor (a) Diretor (a) da Faculdade de Tecnologia ________________________________________________  
 
Tendo em vista minha aprovação no Processo Seletivo – Concurso Vestibular deste semestre letivo, eu, 

_________________________________________________________________________________________, RG nº 

__________________________ venho requerer  minha  matrícula nesta Faculdade de Tecnologia, no turno 

___________________________, no Curso Superior de Tecnologia em 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Para tanto, anexo uma foto 3X4, recentes e iguais, e uma cópia autenticada dos seguintes documentos: 

( ) Certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente 
( ) Histórico escolar do ensino médio ou equivalente 
( ) Certidão de nascimento ou de casamento 
(     ) Cadastro Pessoa Física (CPF) 
( ) Documento de identidade (RG) 
( ) Documento de quitação com o serviço militar, quando do sexo masculino 
( ) Título de Eleitor (maiores de 18 anos)  
( ) Comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral, quando pertinente. 
 

DECLARO PARA FINS DE MATRÍCULA QUE: 
 
1. Não estou matriculado em outra instituição pública e gratuita de ensino superior, seja ela municipal estadual ou federal, 
nem tampouco em duas Fatecs ou em outro curso desta Fatec. (Cumprimento à Resolução CRUESP no. 139, de 28/09/95, à 
Lei Federal no. 12.089, de 12/11/09 e ao Regulamento de Graduação das Fatecs). 
 
2. Estou ciente de que o Regulamento de Graduação, Regimento das Fatecs e Regime Disciplinar do Corpo Discente 
encontram-se disponíveis no sítio da Instituição (www.cps.sp.gov.br) e me comprometo a tomar conhecimento do seu 
conteúdo.  
 
3. Estou ciente de que, neste semestre, estarei inscrito para cursar todas as disciplinas componentes do 1º Semestre da 
Estrutura Curricular do Curso. 

   
Nestes termos, 
 P. deferimento. 

 
     Local, ______  de  ______________  de  __________. 

 
_____________________________________________ 

                                                                                                                  ASSINATURA DO REQUERENTE 
Parecer do(a) Diretor(a): 
( ) Defiro o pedido                (  ) Indefiro o pedido. Motivo: 
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

 
Nome e assinatura 

Diretor(a) 
........................................................................................................................................................................................................... 

PROTOCOLO DE MATRÍCULA 

ALUNO:_______________________________________________________________________________________________ 

CURSO:______________________________________________________________________________________________ 

MATRÍCULA RECEBIDA POR: _______________________________________________________,  ______/______/______ 

(NOME / RUBRICA)

http://www.cps.sp.gov.br/


 
 

FICHA DE DADOS CADASTRAIS 
 

NOME 

                               
 

DATA DE NASCIMENTO                                        SEXO                                                                                ESTADO CIVIL  

          M   F                  
 

NATURALIDADE                                                                                                                                                                                                            ESTADO 

                               
 

NACIONALIDADE                                                                                                                                                               RAÇA/COR 

                               
 

RELIGIÃO                                   TIPO SANGUINEO 

                            R H  
 

POSSUI DEFICIENCIA? 

NÃO  SIM              QUAL?   É DOADOR DE ÓRGÃOS 

                          SIM  NÃO 
 

CPF / NÚMERO                                                                                        DATA DE EMISSÃO 

           -                    
 

CERTIFICADO MILITAR / NÚMERO                                            EXPEDIDO POR                                            DATA 

                               
 

DOCUMENTO IDENTIDADE / NÚMERO                                        EXPEDIDO POR                                            DATA 

                               
  

TITULO DE ELEITOR / NÚMERO                                                                             SEÇÃO                                                    ZONA    

                               

 

NOME DO PAI 

                               
 

NOME DA MÃE 

                               
 

ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, NÚMERO, COMPLEMENTO, ETC...) 

                               
 

BAIRRO                                                                                                                                                       CEP 

                           -    
 

MUNICÍPIO 

                               
 

EMAIL 

                               
 

TELEFONE FIXO                    TELEFONE CELULAR 

                                

 

ESTABELECIMENTO DE CONCLUSÃO DO NÍVEL MÉDIO (2º GRAU) 

                               
  

CIDADE DE CONCLUSÃO DO NÍVEL MÉDIO (2º GRAU)                                                              ESTADO         ANO CONCLUSÃO 

                               
 

PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR                     DATA REALIZAÇÃO                         CLASSIFICAÇÃO                       TOTAL DE PONTOS 

                        
 
 

 

PROCESSO SELETIVO REMANEJAMENTO DE VAGAS              DATA REALIZAÇÃO                         CLASSIFICAÇÃO                      TOTAL DE PONTOS 

                        
 

 

 Declaro a veracidade dos dados acima e firmo a presente, conforme disposto nos artigos 297 a 
299 do Código Penal Brasileiro 

 
DATA _______/_______/_______              _________________________________________________ 

ASSINATURA DO ALUNO 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

 

 

 

 

Eu ____________________________________________________________, 

RG nº ________________, declaro estar ciente do Regulamento Geral dos Cursos de 

Graduação das  Faculdades de Tecnologia do CEETEPS, do Regimento e Regime 

Disciplinar do Corpo Discente das Fatecs e do  que se encontra disponibilizado no sítio da 

instituição (www.cps.sp.gov.br). 

 

 

 

 

 

 

 

Local, _____ de ________________ de ______. 

 
 

 

 

 

 

___________________________________ 

                                                                                     Assinatura do (a) Aluno (a) 
 

http://www.cps.sp.gov.br/


 

 
 
 

Informações aos ingressantes 
 

 Inicialmente, parabéns por ter ingressado em uma FATEC - Faculdade de Tecnologia 
pertencente ao Centro Paula Souza. A partir de agora, você faz parte do corpo discente de uma 
instituição pública e de qualidade, mantida pelo Governo do Estado de São Paulo! 

Listamos abaixo, algumas informações que lhe serão de extrema utilidade neste momento. 
Achamos importante que você saiba: 

 
1. Questão de vaga - você conquistou uma vaga no curso e período em que foi chamado pelo 

processo seletivo, decorrente de seu aproveitamento no vestibular. A vaga é sua e você tem toda a 
responsabilidade sobre ela. Para mantê-la, deve seguir o regulamento de graduação e ter 
aproveitamento nas disciplinas em que se matricular, dentro do limite das suas possibilidades. 

  A vaga conquistada será perdida se: 
a. Você faltar a todas as atividades acadêmicas das duas primeiras semanas de aula, sem justificativa; 
b. Você reprovar em todas as disciplinas em que estará matriculado no primeiro semestre de 2010, por 

nota ou por falta; 
c. Você estiver matriculado em outra instituição pública de ensino superior; 
d. Você se enquadrar em outras situações previstas no artigo 36 do regulamento de graduação. 
 
2. Questão da matrícula - você está sendo matriculado em todas as atividades curriculares sugeridas 

para o seu curso no primeiro semestre. As matrículas e vários outros procedimentos estão sendo 
informatizados e passarão a formar o “Sistema Acadêmico da Instituição”. Hoje, você poderá: 

a. Desistir da matrícula de alguma disciplina caso não consiga ter todo o tempo necessário para o seu 
desenvolvimento. Neste caso, muita atenção, pois isto atrasará o desenvolvimento de seu curso, o 
que poderá prejudicá-lo(a). No calendário escolar há prazo para desistência ao longo do semestre e 
esse prazo será divulgado já na primeira semana de aulas. Acostume-se a ler os quadros de avisos! 

b. Solicitar aproveitamento de estudos caso você já tenha cursado, total ou parcialmente, algum curso 
superior, conforme previsto no artigo 51 do regulamento de graduação. Veja o item 4 deste 
informativo. 

A partir do próximo semestre você deverá fazer sua matrícula e será orientado para isso. Desde 
já, atenção para o seu rendimento escolar (PR – percentual de rendimento – é a média acumulada de 
todas as atividades curriculares realizadas pelo aluno, ponderada pela carga horária da respectiva 
atividade). Este será um parâmetro que será levado em conta na pré-matrícula e está detalhado no 
artigo 87 do regulamento de graduação. 

É importante e recomendado fortemente seguir a sugestão da instituição para a matrícula, pois 
isso fará com que você se forme no tempo previsto. Além disso, fará com que você seja considerado 

um aluno “em fase” e por isso seja priorizado na escolha de disciplinas para matrícula nos demais 
semestres. 

c. Caso você esteja ingressando em um curso novo, em implantação, só serão concedidas 
equivalências das disciplinas já implantadas no mesmo e, com o tempo, as demais serão 
concedidas diretamente pela instituição. 

 
  

3. Exames de proficiência - as unidades realizarão exames de proficiência em diferentes 
disciplinas, visando aproveitar suas experiências anteriores, conhecimentos adquiridos, inclusive 
no trabalho. Informe-se sobre quais disciplinas foram escolhidas na sua unidade. Em princípio, 
ao menos as disciplinas de língua estrangeira (inglês e espanhol quando existentes), terão 
exames de proficiência. Informe-se sobre datas e locais. Isso poderá dispensá-lo de cursar 
essas disciplinas, abrindo espaços para outras atividades de seu curso. 



 
 

 
 

 
4. Aproveitamento de estudos - caso você já tenha feito algum curso superior, total ou 

parcialmente, informe imediatamente para que seja verificada a existência de disciplinas que 
você poderá eliminar, se houver similitude de conteúdos e de carga horária. O resultado do 
julgamento poderá possibilitar a obtenção de dispensa de disciplina(s) já neste primeiro 
semestre. É importante que você dê essa informação no ato da matrícula para poder usufruir o 
que dispõe essa regra. Caso você não solicite isso agora, só poderá fazê-lo em situações que 
comprovem que você fez a atividade curricular em outro local posteriormente à data da 
matrícula. 

 
5. Integralização do curso - você tem um prazo de 1,5 vezes + 1 semestre como máximo de 

integralização de seu curso (artigo 17 do regulamento de graduação). Isso significa que se ele 
tem 6 semestres, você terá um máximo de 10 semestres ([6 x 1,5] + 1) para terminá-lo. É 
interessante que você sempre verifique qual é o seu percentual de progressão (PP - 
porcentagem do curso já realizada com aproveitamento, como consta no artigo 88 do 
regulamento de graduação). No caso de transcorrer o prazo sugerido (6 semestres) sem que 
você atinja um PP superior a 33%, você perderá sua vaga na Instituição. 

 
6. Abono de faltas – não há abono de faltas, exceto nos casos previstos no regulamento de 

graduação (artigo 43): convocação para cumprimento de serviços obrigatórios por lei; exercício 
de representação estudantil em órgãos colegiados nos horários em que estes se reúnem; 
falecimento de cônjuges, filhos, pais ou padrastos e irmãos (3 dias); falecimento de avós, sogros 
e cunhados (2 dias). Nesses casos deverá ser entregue comprovante do fato na secretaria da 
Faculdade num prazo máximo de 15 dias após a ocorrência.  
 

7. Sistema Acadêmico – O SIGA (Sistema Integrado de Gestão Acadêmica) é o sistema 
acadêmico institucional sendo o site para ingresso: https://siga.cps.sp.gov.br/aluno sendo o login 
o número do RG (sem ponto e sem traço) e a senha de primeiro acesso o CPF (sem ponto e 
sem traço). 

 
Consulte a página do Centro Paula Souza  para consultar, na íntegra, o Regulamento de 
Graduação, o Regimento e Regime Disciplinar do Corpo Discente das Fatecs: 
(www.cps.sp.gov.br). Nele, clique em “FATEC” e, em seguida, CESU (Unidade de Ensino 
Superior de Graduação).  
No sítio da sua Fatec você também encontrará estas e outras informações de extrema 
importância. Não deixe de consultar. 
Com esses procedimentos, você poderá conhecer todos os seus direitos e deveres, para 
ter a melhor convivência possível durante a sua estada na Faculdade que, esperamos, seja 
bastante profícua e importante para toda a sua vida! 
Seja bem-vindo (a)! 

 

https://siga.cps.sp.gov.br/aluno
http://www.cps.sp.gov.br/

