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A T E N Ç Ã O 

 

As inscrições para as Disciplinas Optativas (1º semestre/2021) estarão abertas 

de 15 a 22 de fevereiro de 2021, sem prorrogação de prazo,  aqui no site 
da FAME (www.funjob.edu.br). 

  

 

 A Regulamentação,  os Editais e o Calendário encontram-se disponíveis aqui no site e não 

será possível efetuar inscrições sem conhecimento destes. Inscrições somente dentro do prazo. 

 Prezado(a) aluno(a), não esqueça de assinalar um ‘x’ no parênteses “(   ) Li na integra o 
Regulamento e o Edital e estou ciente e de acordo com seus termos.” Fique atento(a), caso 
contrário, sua inscrição não será efetuada.  

 

I M P O R T A N T E 

 Você terá 10 (dez) dias úteis, a partir do primeiro dia de aula da Disciplina a qual se 

inscreveu, para informar seu pedido de desligamento do curso enviando Solicitação Formal 

de Desligamento para: sirley@funjob.edu.br, justificando o motivo. 

 Muita atenção ao efetuar sua inscrição. Não esqueça de ler o Regulamento e os Editais 

das Disciplinas as quais você pretende se inscrever. Verifique o calendário (dias da semana e 

horários) para ter certeza de que poderá cursar a Disciplina sem ocorrer “choque” com a grade 

horária de seu período de curso. Verifique também o número de vagas que a Disciplina oferece 

bem como se o período em que você se encontra está de acordo com exigência da Optativa a 

qual quer se inscrever.  Se você não preencher todos os campos necessários, sua inscrição 

não será efetuada.   

→ Fique atento (a) a todos os campos a serem preenchidos: período, matrícula, nome 

completo, e-mail, telefone, Disciplina a qual quer cursar. 

 

 
Grata. 

Sirley de Lima e Silva  


