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PORTARIA FATEC/CB N.º 041/2018, de 07 de agosto de 2018.  

 

 
  O Diretor da Faculdade de Tecnologia de Capão Bonito, no uso de suas 
atribuições legais, faz saber as condições para o ingresso de aluno especial e respectiva 
matrícula nos Cursos Superiores de Tecnologia em Agroindústria e Tecnologia em 
Silvicultura, de acordo com a Deliberação CEETEPS- 12, de 14-12-2009 que se refere ao 
Regulamento Geral dos Cursos de Graduação das Faculdades de Tecnologia do Centro 
Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” – CEETEPS. 
 
Artigo 1º - Aluno especial é aquele que não esta regularmente matriculado nesta Unidade  
e não pertence à Instituição, mas é aluno regular de outra Instituição de ensino superior 
ou já é formado em algum curso de graduação. 
 
Artigo 2º - O aluno especial poderá realizar um total de 9 disciplinas na Unidade, ainda 
que em vários semestres. 
 
Artigo 3º - O aluno especial poderá realizar um máximo de 10 aulas semanais. 
 
 

I- DA INSCRIÇÃO: 
 

1- Podem participar do processo alunos regularmente matriculados em outra 
Instituição de ensino superior ou já formados em algum curso de graduação. 

 
2-  As inscrições devem ser realizadas na Secretaria Acadêmica da Fatec Capão 

Bonito, na Rua Amantino de Oliveira Ramos nº 60, Terras do Embiruçu, Capão 
Bonito – SP, no período de matrícula dos alunos regulares, nos seguintes 
horários: das 08h às 11h30, das 13h às 16h.  
 
II - DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS  

 
1- O preenchimento das vagas será efetuado de conformidade com o disposto no 

regulamento Geral dos Cursos de Graduação – Deliberação CEETEPS-12 de 
14/12/2009. 
 

 III - DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

1- Os nomes dos alunos especiais serão divulgados pela Diretoria Acadêmica da 
Fatec Capão Bonito no primeiro dia letivo, a partir das 14h. 

2- É de responsabilidade do aluno especial, inteirar-se dos resultados e dos horários 
de atendimento da Diretoria Acadêmica. 
 

IV - DA EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA 
 

1- As matrículas dos candidatos selecionados serão realizadas junto à Diretoria 
Acadêmica da Fatec Capão Bonito na primeira semana de aula, de acordo com o 
Calendário Escolar vigente. 
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2- Os candidatos devem apresentar, no ato da matrícula, os seguintes documentos: 

a) Ficha de dados cadastrais (Formulário padrão retirado na Diretoria Acadêmica 
da Fatec Capão Bonito); 

b) Carteira de identidade (RG); 
c) CPF; 
d) Certidão de nascimento ou de casamento; 
e) Documento que comprove estar em dia com o Serviço Militar, para candidatos 

do sexo masculino; 
f) Título de eleitor com comprovante de votação da última eleição ou certidão de 

quitação eleitoral; 
g) Histórico do Ensino Médio; 
h) 01 foto 3x4 recente. 
 

3- Findos os prazos estabelecidos anteriormente, será cancelada a matrícula do 
aluno que não atender as exigências especificadas. 

 
        V - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

1- Das decisões relativas deste processo não cabem recursos. 
 

2- Em caso de não efetivação ou da desistência da transferência, o candidato poderá 
solicitar, por meio de formulário próprio, a devolução dos documentos 
apresentados. 
 

3- A FATEC não se responsabiliza por incorreções nas informações de endereços 
eletrônicos ou de números de telefones dadas pelo candidato. 
 

4- É de total responsabilidade do candidato o acompanhamento de cada uma das 
fases do processo. 
 

5- Os casos omissos serão resolvidos pela direção da Faculdade. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Ezer Dias de Oliveira Júnior  
Diretor 


