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Prezado Estudante, 

 

Ficamos felizes em recebe-lo em nossa instituição. 

Para que seu processo de transferência ocorra de forma fluida é necessário 

cumprirmos alguns procedimentos: 

 

Passo 1. Entregue/envie para os e-mails comercial@herrero.com.br e 

secretaria@herrero.com.br  sua documentação acadêmica: 

 

x Histórico Escolar atualizado; 

x Conteúdo programático das disciplinas cursadas; 

x Informe quando pretende ingressar e se está com a matrícula trancada ou 

ativa em sua faculdade de origem; 

x 3 últimos comprovantes de pagamento da faculdade de origem; 

x Informe se é bolsista Prouni ou se possuir FIES e o percentual. 

 

 

Passo 2. Os responsáveis encaminharão a sua documentação para 

análise da coordenação do curso, para criar o seu planejamento 

acadêmico. Isso pode levar até 15 dias úteis. 

 

Passo 3. Enviaremos para você seu planejamento, constando nele as 

disciplinas a serem dispensadas, bem como as disciplinas a cursar no 

semestre vigente. Seu ingresso, dependerá da sua aprovação deste 

planejamento. 

 

Passo 4. Aprovando o planejamento, você deverá nos encaminhar a 

documentação de matrícula para a geração do contrato de realização da 

matrícula. 

 

Importante:  
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9 Documentações incompletas não serão aceitas pelas 

coordenações dos cursos; 

9 Não é possível realizar a análise apenas com o histórico; 

9 Caso você possua FIES/PROUNI informe no momento do envio da 

documentação junto com o percentual; 

9 Não mantemos em arquivo, documentação de alunos que 

desistirem de se transferir. Caso tenha deixado a documentação 

física, retorne para retirá-la; 

9 Se você decidir não ingressar neste momento, em outro semestre 

o processo deverá ser reiniciado. 

 


