
 
 

FACULDADE METROPOLITANA DA AMAZÔNIA 

DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA  

 

 

NO MOMENTO DA MATRÍCULA É OBRIGATÓRIA APRESENTAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS ORIGINAIS PARA AUTENTICAÇÃO DA CÓPIA. 

 

DOCUMENTOS/CONTRATANTE (RESPONSÁVEL FINANCEIRO) 

 

• Original e cópia do Comprovante de Renda do Contratante, atualizado, com no 

mínimo, duas vezes o valor-base da mensalidade do curso, que pode ser um dos 

seguintes:  

 

 - DECORE - no caso de autônomo, informando a renda mensal dos últimos 12 

meses - OU;  

 - Contracheque do mês em curso ou do anterior OU; 

 - Declaração atual do Imposto de Renda OU; 

 - Extrato Bancário ou Espelho da Conta - No caso de Benefício, Pensão ou 

Aposentadoria – dos últimos 3 meses.  

 

• Original e 1 (uma) cópia da Identidade do Contratante;  

• Original e 1 (uma) cópia do CPF do Contratante;  

• Original e 1 (uma)  cópia do Comprovante de Residência do Contratante, atualizado 

do mês em curso ou do anterior - conta de água, energia ou telefone fixo;  

 

OBS1: Na impossibilidade do CONTRATANTE estar presente para a assinatura do 

contrato, ele pode designar um Procurador legalmente constituído em cartório para que o 

represente neste ato. E deve enviar cópias de seus documentos autenticados em cartório.  

 

 

 

 



 
 

DOCUMENTOS/ALUNO  

 

• 2 (duas) fotos 3x4, recentes;  

• Original e 2 (duas) cópias do Certificado de Conclusão do Ensino Médio, ou 

Profissionalizante, devidamente registrado* ;  

• Original e 2 (duas)  cópias do Histórico Escolar do Ensino Médio, devidamente 

registrado; 

• Original e 2 (duas) cópias da Identidade;  

• Original e 2 (duas)  cópias do CPF;  

• Original e 2 (duas)  cópias da Certidão de Registro Civil - Nascimento ou Casamento;  

• Original e 1 (uma) cópia da Quitação com o Serviço Militar, se homem e maior de 18 

(dezoito) anos;  

• Original e 1 (uma) cópia do Título de Eleitor;  

• Original e 1 (uma) cópia do comprovante de votação na última eleição, se maior de 18 

(dezoito) anos;  

• Original e 1 (uma) cópia do comprovante de residência atualizado. 

 

* Na falta de certificado de conclusão do ensino médio a faculdade aceita uma declaração 

de conclusão emitida pela instituição de ensino.   

 

OBS2: A Matrícula se consolida com a apresentação dos documentos acima e 

pagamento do boleto. 


