
 
ANEXO I (alunos da FATEC Itu)  

  

Senhora Diretora da Faculdade de Tecnologia de Itu  

Eu, ______________________________________________________________________, 

aluno regularmente matriculado no Curso ______________________________________________, 

ministrado pela FATEC Itu, venho requerer remanejamento da minha vaga para o Curso Superior de 

Tecnologia em Gestão Empresarial, modalidade EaD. Declaro para tanto, estar ciente das normas 

que regem o processo de vagas remanescentes, publicadas no Edital nº 02/2022. 

 

Telefone (    )_______________________Celular (    )_____________________________  

Email:__________________________________________________________________________  

  

Itu, _____ de ___________ 20       .  
  

 

 

 

Assinatura do Requerente 
 

   

        A Diretora da Faculdade de Tecnologia de Itu, à vista da   
  

 (  )  aprovação        (  ) reprovação     do  candidato no Processo de vagas remanescentes para  

fins de matrícula no   Curso  solicitado,   
  

 (  ) defere (  ) indefere a presente solicitação.   
                                                                      

Em caso de Indeferimento:    Por falta de vaga  

                                                  Por critério de desempate   

  

  

Itu, _____ de ___________ 20        . 
   

 

__________________________________  
Diretor  

  

 

  



 
ANEXO II (alunos de outras Unidades)  

  

Senhora Diretora da Faculdade de Tecnologia de Itu  

Eu, ______________________________________________________________________, 

aluno regularmente matriculado no Curso ______________________________________________, 

ministrado pela ____________________________________, venho requerer remanejamento da 

minha vaga para a Fatec ITU, para o Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial, 

modalidade EaD. Declaro para tanto, estar ciente das normas que regem o processo de vagas 

remanescentes, publicadas no Edital nº 02/2022. 

Telefone (    )_______________________Celular (    )_____________________________  

Email:__________________________________________________________________________  

  

Itu, _____ de ___________ 20       .  
  

 

 

 

Assinatura do Requerente 
 

   

        A Diretora da Faculdade de Tecnologia de Itu, à vista da   
  

 (  )  aprovação        (  ) reprovação     do  candidato no Processo de vagas remanescentes para  

fins de matrícula no   Curso  solicitado,   
  

 (  ) defere (  ) indefere a presente solicitação.   
                                                                      

Em caso de Indeferimento:    Por falta de vaga  

                                                  Por critério de desempate   

  

  

Itu, _____ de ___________ 20        . 
   

 

__________________________________  
Diretor  

  

 

 



 
ANEXO III (egressos da Fatec ou de outras Unidades)  

  

Senhora Diretora da Faculdade de Tecnologia de Itu  

Eu, ___________________________________________________________, egresso do 

Curso Superior __________________________________________________, da Instituição de 

Ensino Superior ____________________________________, venho requerer uma vaga 

remanescente para a Fatec ITU - Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial, modalidade 

EaD. Declaro para tanto, estar ciente das normas que regem o processo de vagas remanescentes, 

publicadas no Edital nº 02/2022. 

Telefone (    )_____________________________Celular (    )_____________________  

Email:__________________________________________________________________________  

   

Itu, _____ de ___________ 20       .  
  

   

 

Assinatura do Requerente  
  

  

        A Diretora da Faculdade de Tecnologia de Itu, à vista da   
  

 (  )  aprovação        (  ) reprovação     do  candidato no Processo de vagas remanescentes para  

fins de matrícula no   Curso  solicitado,   
  

 (  ) defere (  ) indefere a presente solicitação.   
                                                                      

Em caso de Indeferimento:    Por falta de vaga  

                                                  Por critério de desempate   

  

  

Itu, _____ de ___________ 20        . 
   

 

__________________________________  
Diretor  

 


