
    

     DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA 
 

Fotocópias e originais:  

� Declaração de Conclusão do Ensino Médio (Original)
� Histórico Escolar do Ensino Médio 
� Certidão de nascimento ou casamento 
� Documento oficial de Identidade 
� Título de Eleitor (2 cópias)  
� Prova de que está em dia com as obrigações militares 
(2 cópias)  
� 1 foto 3x4 
� CPF (1 cópia)  
� Comprovante de residência (1 cópia)
� Recibo de pagamento da primeira mensalidade
� Contrato de Prestação de Serviços
 

“Somente para o Curso de EDUCAÇÃO FÍSICA”

*No ato da matrícula é obrigatória a apresentação d o 
Exame Médico (apto para atividades físicas)

 

Resultado: 12 de dezembro
período noturno , inclusive pelo site.
Período para matrículas: 
dezembro de 2016  (períodos
noturno). 

Os alunos que não efetivarem suas matrículas poderã o perder 

Para o ano de 2017

1º de fevereiro de 2017

Av. Presidente Vargas, 725 
Home Page: www.magsul-ms.com.br

 
 

 

 
VALE UNIVERSIDADE  - site www.sedhast.ms.gov.br
– diurno. 
 
CRÉDITO DA FACULDADE –
com carência de três meses para o restante, 50% da mensalidade/mês atualizada com desconto,
oferecido para 15% dos alunos entrantes, entrar em contato com Gestão de Crédito (3437 3809)
 
PROUNI – de acordo com resultados do ENEM (2015/2016). Integral
site http://prouniportal.mec.gov.br
 
 
 

“O primeiro passo para você atingir uma meta, é con vencer
 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MATRÍCULA . 

Declaração de Conclusão do Ensino Médio (Original) 
Histórico Escolar do Ensino Médio (2 cópias)  
Certidão de nascimento ou casamento (2 cópias ) 
Documento oficial de Identidade (2 cópias)  

Prova de que está em dia com as obrigações militares 

(1 cópia)  
Recibo de pagamento da primeira mensalidade 
Contrato de Prestação de Serviços 

o Curso de EDUCAÇÃO FÍSICA”  

*No ato da matrícula é obrigatória a apresentação d o 
Exame Médico (apto para atividades físicas) . 

dezembro  de 2016 no 
, inclusive pelo site.  

: 13, 14 e 15 de 
ríodos vespertino e 

    Modelo de 

devendo ser entregue no ato da efetivação da 

Declaro que o(a) aluno(a)

regularmente  

Ensino Médio, com data prevista para a conclusão no dia 

___/___/_____.

dia  mês    ano 

Informo também que após a conclusão e aprovação

entrega do HISTÓRICO ESCOLAR ficará para o dia 

___/___/_____.

dia  mês    ano 

 

_________________________________________
Assinatura e Carimbo da Escola e do(a) Diretor(a)

 

Os alunos que não efetivarem suas matrículas poderã o perder suas vagas para um próximo vestibular.

 

Início das Aulas

Para o ano de 2017

1º de fevereiro de 2017

 
Av. Presidente Vargas, 725 – Centro – Tel.: (67) 3437-3804  – Ponta Porã 

ms.com.br         E-mail: graduacaomagsul@gmail.com; secretariamagsul@gmail.com

 

APOIO SOCIAL  

www.sedhast.ms.gov.br  - Estágio para o Governo Estadual de 20 horas 

– Aluno para 50% da mensalidade sem desconto. Depois de formado 
com carência de três meses para o restante, 50% da mensalidade/mês atualizada com desconto,
oferecido para 15% dos alunos entrantes, entrar em contato com Gestão de Crédito (3437 3809)

de acordo com resultados do ENEM (2015/2016). Integral
l.mec.gov.br 

“O primeiro passo para você atingir uma meta, é con vencer

    

Modelo de Declaração de Conclusão original 

devendo ser entregue no ato da efetivação da 

matrícula  

 

Cabeçalho da Escola  

Declaro que o(a) aluno(a) nome completo  está 

regularmente  matriculado(a) e cursando a 3ª série do 

Ensino Médio, com data prevista para a conclusão no dia 

___/___/_____. 

Informo também que após a conclusão e aprovação, a 

entrega do HISTÓRICO ESCOLAR ficará para o dia 

___/___/_____. 

_________________________________________ 
Assinatura e Carimbo da Escola e do(a) Diretor(a) 

uas vagas para um próximo vestibular.  

Início das Aulas  

Para o ano de 2017  

1º de fevereiro de 2017  

Ponta Porã – MS 
secretariamagsul@gmail.com e ed.fisicamagsul@terra.com.br 

Estágio para o Governo Estadual de 20 horas 

Aluno para 50% da mensalidade sem desconto. Depois de formado 
com carência de três meses para o restante, 50% da mensalidade/mês atualizada com desconto, 
oferecido para 15% dos alunos entrantes, entrar em contato com Gestão de Crédito (3437 3809) 

de acordo com resultados do ENEM (2015/2016). Integral não paga nada e parcial 50%, 

“O primeiro passo para você atingir uma meta, é con vencer -se de que é capaz disso.” 

Estágio para o Governo Estadual de 20 horas 

Aluno para 50% da mensalidade sem desconto. Depois de formado 
 

não paga nada e parcial 50%, 


