
MATRÍCULAS FACULDADE DAMAS 2021.1 

 

As matrículas serão realizadas a partir do envio de mensagem por parte do candidato para o e-

mail vestibular@faculdadedamas.edu.br, após a divulgação do resultado da prova.  

 

LISTA DE DOCUMENTAÇÕES*  

*Preencher o formulário com seus dados pessoais e encaminhar os documentos listados abaixo no formato 

PDF 

1) Certidão de Nascimento ou Casamento;  

2) CPF (Cadastro de Pessoa Física – MF);  

3) Carteira de Identidade;  

4) Título de Eleitor;  

5) Certificado de Reservista, se do sexo masculino;  

6) comprovante de renda pessoal, do representante legal ou do responsável financeiro, conforme 

o caso;  

7) comprovante de residência;  

8) Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou do Diploma de Curso Técnico (cf. Parecer nº CP 

98/99 do Conselho Nacional de Educação, homologado pelo Ministro do Estado da Educação, 

DOU, de 29/7/99);  

9) Histórico Escolar do Ensino Médio;  

10) fotografia 3 X 4, recente. 

11) enviar o termo de responsabilidade assinado (em anexo);  

12) ler atentamente o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e encaminhar este 

documento assinado para o e-mail vestibular@faculdadedamas.edu.br ;  

13) efetuar o pagamento do boleto na rede bancária até a data do vencimento; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERMO DEESPONSABILIDADE 
 

Eu, _____________________________________________, inscrito no nº CPF __________________, 

portador(a) da identidade nº  __________________, com nacionalidade  __________________, declaro 

para os devidos fins que, no ato da realização da matrícula online para o semestre de 2021.1, no curso 

________________________, apresentei cópia dos documentos originais descritos abaixo, de modo 

que me responsabilizo pela a legitimidade das informações prestadas. 

 
Certidão de nascimento ou casamento 

CPF (Cadastro de Pessoa Física – MF) 

CPF/MF do Responsável Financeiro (para o menor de idade) 

Carteira de Identidade 

Título de Eleitor e Quitação Eleitoral 

Certificado de Reservista, se do sexo masculino 

comprovante de renda pessoal, do representante legal ou do responsável financeiro, conforme o 
caso 

 

comprovante de residência 
 

Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou do Diploma de Curso Técnico (cf. Parecer nº CP 98/99 
do Conselho Nacional de Educação, homologado pelo Ministro do Estado da Educação, DOU, de 
29/7/99) 

 
Histórico Escolar do Ensino Médio 

fotografia 3 X 4, recente 

Diploma do Curso Superior (Original e Cópia) 

Histórico Escolar do Ensino Superior 

Planos de Ensino com conteúdo programático e carga-horária, expedido pela respectiva Instituição 
de origem. 

 
Declaração de situação junto ao ENADE. 

 
Declaração de vínculo atualizado com Instituição de Ensino Superior 

Histórico Escolar do Curso em andamento 

 

Afirmo também estar ciente de que na hipótese de não comprovação e entrega da 

documentação no prazo fixado ou na comprovação da mesma ser inverídica, reserva-se a FACULDADE 

DAMAS o direito de suspender quaisquer benefícios, descontos e/ou vantagens que tenha concedido, 

podendo a FACULDADE DAMAS valer-se das medidas administrativas e legais cabíveis. 

 

Recife/PE, ____ de ________________ de 20 __. 

 

____________________________________ 

Assinatura do Responsável Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


