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RESOLUÇÃO N. 07/2014 

DIRETORIA GERAL 

DISPÕE SOBRE A MATRÍCULA PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2014 

 

O Diretor geral da Faculdade Presbiteriana Augusto Galvão, no uso das atribuições 

que lhe confere o Regimento Interno, resolve: 

Art. 1º- Determinar que a matrícula para o segundo semestre de 2014, dos 

cursos de ENGENHARIA AMBIENTAL e PEDAGOGIA, será no período: 

§ 1. De 21 a 25 de julho de 2014 na forma presencial, no horário das 14h às 

21h. 

§ 2. De 16 a 23 de julho de 2014 via correio eletrônico, conforme as seguintes 

instruções: 

I. As matrículas serão feitas através de solicitação no endereço eletrônico 

matricula2014.2@augustogalvao.edu.br até às 18 horas do dia 23 de 

julho de 2014; 

II. Deverá ser depositado o valor da matrícula (R$ 648,00 – seiscentos e 

quarenta e oito reais) em conta corrente em nome do Colégio 

Presbiteriano Augusto Galvão até o dia 24 de julho de 2014 e ser enviado 

o comprovante de depósito para o endereço eletrônico informado - Caixa 

Econômica Federal: Ag. 3230, Op. 003, CC. 137-0 ou Bradesco: Ag. 

1885, CC. 20.122-7; 

III. A ficha de matricula deverá ser apresentada na secretaria da Faculdade, 

devidamente preenchida, assinada e sem rasuras - conforme cópia 

enviada para o endereço eletrônico informado acima - no dia 29 de julho 

de 2014, para a confirmação da matrícula e assinatura do contrato; 

IV. A confirmação somente será feita após a verificação de que não há 

choque de horários entre disciplinas ou falta de preenchimento de 



 
 

Faculdade Presbiteriana Augusto Galvão –74 3645-4850 Fax: 74 3645-3909 

secretariaacademica@augustogalvao.edu.br 

 

requisitos para cursar as disciplinas requeridas, assim como posterior 

verificação da não compensação do depósito feito em conta. 

    Art.2º- Não será matriculado o aluno que tenha pendência na Biblioteca. 

     Art.3º- Não será matriculado o aluno que esteja com pendência financeira. 

    Parágrafo único: A matrícula é de responsabilidade do aluno ou seu  

representante legal e deverá ser efetuada no prazo estabelecido. A mesma não será 

prorrogada e nem será permitido que o aluno frequente às aulas sem antes matricular-se. 

    Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor a partir desta data, revogando-se    

disposições contrárias.  

 

Campo Formoso, 15 de julho de 2014. 

 

 

VÍTOR EMMANUEL ANDRADE 

Diretor Geral – Faculdade Presbiteriana Augusto Galvão 

 


