Exmo. Sr.
Prof. Dr. FÁBIO FREZATTI
DD. Diretor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade
Nome do (a) candidato (a): _________________________________________________________________
RG ou RNE nº _______________________________ Data da Expedição: ______ / ______ / ____________
Telefone nº ( ____ ) ___________________________ Celular nº ( ____ ) ___________________________
E-mail: _________________________________________________________________________________
Formação Superior: Curso ___________________________________ Ano da Conclusão: ______________
Venho através deste requerer minha inscrição no processo Graduado de Nível Superior (Portador de
Diploma) para o 1º semestre de 2019 - Curso/Período:
(

) Ciências Contábeis

Período: (

) Diurno

(

) Ciências Atuariais

Período: (

) Noturno



(

) Noturno

Documentação anexada ao requerimento (Uma via, cópia simples e apresentação do original
para conferência):

(
) Diploma de curso superior, devidamente registrado, ou, na ausência deste, Atestado de Conclusão de
..........Curso;
(

) Carteira de Identidade (RG) ou Registro Nacional de Estrangeiro (RNE);

(

) Procuração, no caso de inscrição realizada pelo procurador.

 Declaro estar ciente das normas estabelecidas na Portaria FEA:
o
o

29/2018 – Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis
30/2018 – Curso: Bacharelado em Ciências Atuariais

São Paulo, ______ de janeiro de 2019.
_________________________________________________________
Assinatura do (a) candidato (a) ou procurador (a)

A ser preenchido pelo (a) Funcionário (a) do Serviço de Graduação
Requerimento recebido em _______/_______/______ Nome do (a) funcionário (a) _______________________

destacar e entregar ao candidato

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Protocolo - Requerimento de Inscrição
Graduado de Nível Superior (Portador de Diploma) 2019
Recebi do (a) candidato (a) ___________________________________________________________
sua inscrição no processo Graduado de Nível Superior (Portador de Diploma) 2019, no Curso de
___________________________________ do período: Diurno (

)

Noturno (

)

São Paulo, ______ de janeiro de 2019.

__________________________________________________
Assinatura do (a) funcionário (a) e carimbo do Serviço de Graduação
Av. Professor Luciano Gualberto, 908 – Cidade Universitária – CEP 05508-900 – São Paulo – SP - Brasil
Telefone: (011) 3091-5852 e-mail: alunofea@usp.br

 Declaro estar ciente das normas estabelecidas na Portaria FEA:
o
o

Nº 29/2018 – Curso: Bacharelado em Ciências Contábeis
Nº 30/2018 – Curso: Bacharelado em Ciências Atuariais

