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COMUNICADO 2 DOS EDITAIS Nº 08/2019 e Nº 01/2020
PRÉ-MATRÍCULA – 2º SEMESTRE POR MEIO DIGITAL
A Faculdade Professor Miguel Ângelo da Silva Santos- FeMASS, no uso de suas atribuições
legais, COMUNICA aos ingressantes dos Cursos de Graduação em Administração, Engenharia de
Produção e Sistemas de Informação para o 2º semestre de 2020 que, devido às restrições
relacionadas ao distanciamento social, ocasionado pela pandemia do Coronavírus, a prématrícula será realizada por meio digital, no período de 08 de julho ao dia 13 de julho, no
endereço academico.femass.edu.br, utilizando o número de inscrição como login e senha.
O candidato, em caso de alguma dúvida, durante o preenchimento do cadastro, poderá
enviar e-mail para a secretaria secretaria.femass@macae.rj.gov.br, no horário das 14 às 20 horas,
com exceção de sábado e domingo.
Os documentos solicitados para a pré-matrícula deverão ser digitalizados (frente e verso,
quando necessário) e anexados para conclusão do cadastro. O candidato receberá um e-mail até
31 de julho com a confirmação da matrícula.
* Certificação de conclusão do Ensino Médio emitida pelo órgão competente;
* Histórico Escolar do Ensino Médio;
* Certidão de Registro Civil (nascimento ou casamento);
* Título de Eleitor para maiores de 18 (dezoito) anos;
* Comprovante de quitação com o serviço militar para candidatos do sexo masculino, maiores de
18 (dezoito anos);
* Cadastro de Pessoa Física (CPF);
* Registro Geral;
* Comprovante de residência;
* Comprovante do resultado do ENEM emitido pelo site do INEP para os candidatos beneficiários
do exame.
Macaé, 23 de Junho de 2020.
Cláudia de Magalhães Bastos Leite
Diretora

Rua Aloísio da Silva Gomes, 50 - Granja dos Cavaleiros - Macaé/RJ - CEP 27.930-560
Telefone: (22) 3399-1860 (22) 3399-1867
www.macae.rj.gov.br/femass - email: direcao.femass@macae.rj.gov.br

