FACULDADE METODISTA GRANBERY
EDITAL nº36/2013
EMENTA:
PREENCHIMENTO
DE
VAGAS
REMANESCENTES
POR
TRANSFERÊNCIAS, PORTADORES DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR E
RECUPERAÇÃO DE VÍNCULO.
REFERÊNCIA: 1º SEMESTRE DE 2014

A Diretora da Faculdade Metodista Granbery (FMG) faz público os critérios
para preenchimento das vagas remanescentes dos cursos da Faculdade, no 1º
semestre de 2014, nas condições do presente Edital:
I - A seleção de candidatos contemplará os seguintes aspectos:
1. Número de ordem da inscrição solicitada na Central de Atendimento Integrado;
2. Apresentação de toda a documentação necessária para cada um dos casos
referidos na ementa do presente documento;
II - Data, horário e local:
Inscrições: de 6 de janeiro a 7 de fevereiro de 2014, de 9h às 21h na CAI –
Central de atendimento Integrado.
III – As matrículas poderão ser realizadas até o dia 28 de fevereiro de 2014.
IV - Os ingressantes contemplados por este edital, salvo os casos descritos no inciso
VII, terão 15% de desconto nas parcelas do curso escolhido no Granbery, exceto na
primeira parcela, referente à matrícula.
V - Os candidatos que já tiverem efetivado matrícula para o 1º semestre de 2014 em
outra Instituição de Ensino Superior (IES) ficarão isentos do valor da matrícula na
Faculdade Metodista Granbery, desde que apresente no ato da matrícula, o
comprovante de pagamento.
VI – Candidatos que foram REPROVADOS no vestibular do Granbery, no semestre da
realização deste processo seletivo, não serão aceitos via transferência de Vestibular de
outra instituição.
VII – Os interessados que tiverem feito vestibular e matrícula em outra IES para o 1º
semestre de 2014 poderão requerer ingresso por transferência e serão submetidos a
processo seletivo especial na FMG, a saber:

1.

Para inscrição no processo seletivo especial é necessário que o interessado
apresente declaração de comprovação de matrícula contendo, também, a
classificação e pontuação no vestibular.

2.

Os interessados ficarão isentos do valor da matrícula na Faculdade Metodista
Granbery, desde que apresentem o comprovante de pagamento de matrícula da
outra IES.

VIII - O disposto neste edital não se aplica aos discentes dos cursos de Educação
Física que ainda estão cursando uma das modalidades e venham realizar processo
seletivo para seguir no curso de bacharelado ou licenciatura.
IX - O disposto neste edital se aplica a discentes que já se graduaram em um dos
cursos da Faculdade Metodista Granbery e pretendem ingressar como portador de
diploma num outro curso da FMG.
X - Os casos omissos serão resolvidos pela Diretora da Faculdade Metodista Granbery.

Juiz de Fora, 31 de outubro de 2013.

Elaine Lima de Oliveira
Diretora

