Procedimentos para matrícula à distância
1º PASSO: O candidato aprovado deverá gerar o boleto de matrícula que estará disponível no link
http://aluno.faama.edu.br/, fazendo-se necessário a inserção do número de matrícula e senha que serão
encaminhados para o endereço de e-mail cadastrado no ato da inscrição.

Os valores para Internato são equivalentes a jan/2018 e fev/2018 + Taxa de Eventos + Pensionato).
Os valores para Externato são equivalentes a jan/2018, fev/2018 e mar/2018 + Taxa de Eventos).
Mensalidades


Teologia – R$ 848,00



Pedagogia – R$ 490,00



Pensionato – R$ 1.650,00



Taxa de eventos
o Externato – R$ 200,00
o Internato – R$ 600,00

2º PASSO: Providenciar cópias autenticadas dos documentos relacionados abaixo, digitalizá-los e enviá-los
para o e-mail salt@faama.edu.br

Documentos para Matrícula












Certidão de Nascimento ou Casamento (cópia autenticada)
RG (cópia autenticada)
CPF (cópia autenticada)
Reservista Militar (Para Homens) (cópia autenticada)
Título Eleitoral (cópia autenticada)
Quitação Eleitoral (www.tse.gov.br)
Histórico de Conclusão do Ensino Médio (cópia autenticada)
Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente,
registrado no órgão competente (cópia autenticada)
Recomendação pastoral (Teologia)
Comprovante de residência
01 Foto 3x4

Documentos para Candidatos Estrangeiros










Certidão de Nascimento ou Casamento (cópia autenticada
traduzida por tradutor juramentado)
Passaporte com visto de estudante (cópia autenticada)
RNE (cópia autenticada)
CPF (cópia autenticada)
Histórico de Conclusão do Ensino Médio (cópia autenticada
traduzida por tradutor juramentado)
Certificado de Conclusão do Ensino Médio (cópia autenticada
traduzida por tradutor juramentado)
Recomendação pastoral (Teologia)
Comprovante de residência
01 Foto 3x4

3º PASSO: Enviar pelo correio as cópias autenticadas para o seguinte endereço:
FACULDADE ADVENTISTA DA AMAZÔNIA
Rodovia Augusto Meira Filho, Km 01
Bairro: Paricatuba
CEP: 68795-000 – Benevides/PA
Caixa Postal: 063
A/C Secretaria Acadêmica
OBSERVAÇÃO: A matrícula poderá ser considerada, somente após a confirmação do pagamento e entrega
dos documentos na Secretaria Acadêmica. Caso, não seja confirmado nenhum dos passos supracitados, a
matrícula estará sujeita ao cancelamento.
O aluno deverá comparecer a Secretaria Acadêmica para assinar o contrato de Prestação de Serviços
Educacionais no início das aulas:


Dia 29 de Janeiro de 2018 – Pedagogia;



Dia 05 de Fevereiro de 2018 – Teologia.

