Regulamento MOVE MAIS 2020.2
1. O Move Mais FMU é um Programa de Apoio Estudantil (PAE) que tem por objetivo identificar e
oferecer as melhores condições para ingresso no 2º semestre de 2020 nos Cursos de Graduação e
Graduação Tecnológica na modalidade presencial oferecidos pelas Faculdades Metropolitanas
Unidas Educacionais Ltda. (FMU) e FIAM-FAAM Centro Universitário (FIAM-FAAM), em conjunto
denominados Centro Universitário FMU | FIAM-FAAM;
2. Para participar do PAE o interessado em ingressar em um dos Cursos oferecidos pelo Centro
Universitário FMU | FIAM-FAAM deve preencher o formulário de cadastro disponível no endereço
eletrônico portal.fmu.br/.
3. O interessado se responsabiliza pela veracidade pelos dados informados no cadastro PAE, os quais
são passíveis de comprovação no ato da matrícula. Na hipótese de as informações não serem
comprovadas ou serem consideradas inverídicas, o Centro Universitário FMU | FIAM-FAAM se
reserva no direito de não oferecer condições especiais ao interessado;
4. Condições de bolsas e percentuais de descontos serão aplicados de acordo com a nota no Processo
Seletivo Agendado ou a nota da prova do ENEM e variam também com base na disponibilidade de
curso, campus e turno assim como da data de vigência de cada campanha e limitadas ao volume de
matrículas.
5. Não são elegíveis os alunos matriculados em qualquer semestre, seja ingressante ou veterano. O
Programa não é válido para os cursos de Graduação em Medicina Veterinária, Música, Odontologia
e Graduação Tecnológica em Gastronomia, e também para Graduação a distância, Transferência,
Volte a Estudar, Segunda Graduação, Pós-Graduação, Extensão e Programas de Mestrado.
6. O ingresso no Centro Universitário FMU|FIAM-FAAM se dará com a efetivação da matrícula,
condicionada à aprovação por meio do processo seletivo de prova agendada ou ainda pela utilização
da nota do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio, desde que tenha obtido pontuação igual ou
superior a 300 pontos);
7. A matrícula deverá ser realizada presencialmente na Central de Atendimento ao Candidato (CAC),
localizada na Avenida da Liberdade, 899, no prazo máximo indicado pelo atendente, onde deverão
ser entregues os documentos necessários. Os horários de atendimento são de segunda a sexta-feira,
das 9h às 20h, e aos sábados, das 9h às 14h30; ou por nosso canal de atendimento via WhatsApp
(11) 95473-8259.
8. O candidato inscrito no Programa Move Mais FMU, automaticamente, aceita receber e-mails e
mensagens de texto (SMS) e WhatsApp do Centro Universitário FMU | FIAM-FAAM com informações,
novidades e condições especiais;
9. Ao realizar o cadastro no Programa, o candidato aceita e adere de forma integral e irrestrita às
condições previstas neste regulamento.

São Paulo, 13 de Maio de 2020.
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