
 

 

 
 

RESOLUÇÃO CONSELHO SUPERIOR N° 016/2020 
 

Aprova alterações no Regulamento de 
Matrícula da Faculdade Santo Agostinho de 
Sete Lagoas (FASASETE) 

 
O Presidente do Conselho Superior da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas - 
FASASETE, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Regimento Geral desta 
Instituição de Ensino Superior, considerando: 
 

• alteração de mantença da Faculdade Santo Agostinho – FASASETE, deferida em 
16/04/2020 pelo Ministério da Educação, por meio de parecer registrado no 
sistema e-MEC, processo 201938092; 

• a necessidade de alteração Regulamento de Matrícula, aprovado por meio da 
Resolução CONSUP 002/2016, no que tange à da instituição Mantenedora. 

• A necessidade de atualização do Regulamento de Matrícula, aprovado por meio da 
Resolução CONSUP 002/2016, no que tange à oferta de carga horária a distância 
por Instituições presenciais. 

• A necessidade de atualização do Regulamento de Matrícula, aprovado por meio da 
Resolução CONSUP 002/2016, no que tange à lista de documentos necessários 
para a matrícula nos cursos de graduação da FASASETE 

• as discussões e aprovação do tema por parte do Conselho Superior da Faculdade 
Santo Agostinho de Sete Lagoas, na presente data, 

 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1.º Aprovar alterações no REGULAMENTO DE MATRÍCULA NOS CURSOS DE 
GRADUAÇÃO DA FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE SETE LAGOAS 
(FASASETE), constante do anexo único à presente Resolução: 
 
§1º Incluir à lista de documentos exigidos para a matrícula nos cursos de graduação da 
FASASETE: cópia do título de eleitor; comprovante de endereço; cópia da carteira de 
identidade e CPF do responsável financeiro (se menor de idade). 
§2º A Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas – FASASETE passa a ter como 
mantenedora a ESMC Educação Superior Ltda., registrada no Cadastro Nacional do Sistema 
e-MEC sob o código 17770. 
§3º Admitir a realização de disciplinas em dependência, pelos alunos da Faculdade Santo 
Agostinho de Sete Lagoas, em quaisquer das unidades do Grupo Afya Educacional, mediante 
autorização da Coordenação do Curso. 
§4º Alterar o parágrafo único do artigo 23 do Regulamento de Matrícula para atualização do 
dispositivo legal vigente, quanto oferta de carga horária na modalidade de Ensino a Distância 
- EaD em cursos de graduação presenciais. (Portaria 2.117 de 06 de dezembro de 2019 (DOU 
11/12/2019). 
 



 

 

Art. 2.º Esta Resolução entra em vigor na presente data, revogadas eventuais disposições em 
contrário, determinando-se aos setores responsáveis que a divulguem e a apliquem. 
  
 

Sete Lagoas, 20 de novembro de 2020. 

 
   

Profª. Ms. Amélia Maria Alves Rodrigues 
Presidente do Conselho Superior 

Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas – FASASETE 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

ANEXO ÚNICO 
 

REGULAMENTO DE MATRÍCULA NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 
DA FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE SETE LAGOAS 

(FASASETE) 
 
 
 

CAPÍTULO I  

Das Formas de Ingresso 

 

 

Art. 1.º O ingresso nos Cursos de graduação ofertados pela Faculdade Santo Agostinho de 

Sete Lagoas (FASASETE) se dará por meio das seguintes formas: 

I – processo seletivo na forma de exame vestibular; 

II – procedimento de permuta e/ou transferência interna; 

III – transferência de outra Instituição de Ensino Superior; 

IV – obtenção de novo título; 

V – outras formas de ingresso previstas na legislação. 

 

 

CAPÍTULO II  

Da Matrícula 

 

Art. 2.º Será concedida matrícula ao Acadêmico classificado em processo seletivo no limite 

das vagas estabelecidas para os Cursos da FASASETE. 

§ 1.° A matrícula de que trata o caput deste artigo deverá ser efetivada dentro dos prazos 

fixados no Edital e no Calendário Escolar, permitindo-se, entretanto, a sua dilação a critério 

da Direção da FASASETE. 

§ 2.º Será permitido o requerimento de matrícula feito mediante procuração, ainda que 

particular. 

 



 

 

Art. 3.º Somente poderá se matricular nos Cursos de graduação da FASASETE o candidato 

que apresentar certificado de conclusão do Ensino Médio (ou equivalente), tornando-se nula a 

classificação do candidato que não apresentar, até a data da matrícula, a prova da escolaridade 

exigida. 

Parágrafo único. O candidato aprovado no processo seletivo que estiver cursando o último 

ano do Ensino Médio terá sua matrícula condicionada à apresentação do documento de 

conclusão do referido curso até o primeiro dia de aula nos Cursos de graduação da 

FASASETE. 

 

Art. 4.º O candidato que tiver concluído, no exterior, o Ensino Médio ou equivalente deverá 

apresentar, até a data da matrícula nos Cursos de graduação da Faculdade Santo Agostinho de 

Sete Lagoas, documento de equivalência do referido curso. 

 

Art. 5.º O candidato aprovado no processo seletivo que não proceder à respectiva matrícula 

nos prazos indicados no Edital e/ou no Calendário Escolar, ou deixar de apresentar a 

documentação exigida, será considerado desistente, devendo ser convocado, para sua vaga, 

pela ordem de classificação, o candidato subsequente. 

Parágrafo único. O Edital que convocar o candidato ocupante da ordem subsequente de 

classificação fixará prazos para requerimento de matrícula.  

 

Art. 6.º No ato da matrícula, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: 

I – comprovante de conclusão do Ensino Médio ou equivalente e respectivo histórico escolar, 

em duas vias, sendo uma delas a original;  

II – cópia do comprovante de quitação com o serviço militar, para candidato do sexo 

masculino maior de 18 (dezoito) anos; 

III – cópia do comprovante de quitação com as obrigações eleitorais; 

IV—cópia do título de eleitor  

V – cópia da carteira de identidade/Registro Geral; 

VI – cópia do cartão do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do Ministério da Fazenda; 

VII – cópia da certidão de nascimento ou casamento; 

VIII – 01 (uma) fotografia 3 X 4 recente 

IX - comprovante de endereço; 

X - cópia da carteira de identidade e CPF do responsável financeiro (se menor de idade) 



 

 

§ 1.º Se na cópia da carteira de Identidade/Registro Geral apresentada já contiver impresso o 

número do CPF, fica automaticamente dispensado o documento estabelecido no inciso VI do 

caput deste artigo.  

§ 2.º Verificada, a qualquer tempo, a prática de fraude ou apresentação de documentos falsos, 

como condição para efetuar a matrícula, será declarada a sua nulidade pela Secretaria 

Acadêmica da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas, que encaminhará o processo ao 

órgão competente para a apuração de responsabilidade, na forma da lei. 

 

Art. 7.º A matrícula do Acadêmico por processo de transferência só será permitida em um 

período que possibilite o máximo de 5 (cinco) adaptações. 

Parágrafo único. Em casos especiais, a critério da Coordenação do Curso pretendido, o 

requerimento de matrícula em período com até 8 (oito) adaptações poderá ser deferido, desde 

que as adaptações se deem em ambos os turnos, com compatibilidade com o regular 

desenvolvimento do período frequentado.   

 

Art. 8.º A matrícula do Acadêmico transferido de outro curso ou de outra Instituição de 

Ensino Superior será em período determinado pelo Calendário Escolar e somente será 

deferida após análise curricular, na forma da Resolução da FASASETE que aprova o 

Regulamento de Aproveitamento de Estudos e a Equivalência Curricular. 

 

Art. 9.º A matrícula de Acadêmico oriundo de outras Instituições de Ensino Superior, na 

modalidade de transferência ex officio, dar-se-á, na forma da lei, aos servidores públicos civis 

ou militares, quando transferidos de domicílio para exercer cargo público e no interesse da 

Administração. 

§ 1.º O disposto neste artigo se estende ao cônjuge ou companheiro, aos filhos, ou enteados do 

servidor que vivam na sua companhia, bem como aos menores sob sua guarda, com 

autorização judicial.  

§ 2.º O deferimento do requerimento de matrícula, nos casos deste artigo, será feito 

independentemente de vagas e prazos, mas com observação do contido nos artigos 7.º e 11 a 

27 deste Regulamento quanto à necessidade de adaptação e complemento de carga horária. 

 

Art. 10. O Acadêmico dos Cursos da FASASETE deverá requerer sua matrícula: 

I – por disciplinas, e somente será deferido se o Acadêmico se matricular em disciplinas que, 

cumulativamente, atinjam o mínimo de 12 (doze) créditos, considerando que cada crédito 



 

 

corresponde a 18 (dezoito) horas/aulas semestrais, para os Cursos que têm a modalidade de 

créditos por disciplinas; 

II – nas disciplinas do semestre como um todo, para as modalidades semestrais de Cursos que 

não têm o sistema de créditos por disciplinas.  

§ 1.º O Acadêmico dos Cursos da FASASETE que funcionam no regime de créditos somente 

poderá se matricular nas disciplinas correspondentes ao seu período letivo, ou de períodos 

anteriores no caso de dependências ou adaptações, com a ressalva do parágrafo seguinte. 

§ 2.º Excepcionalmente, e mediante requerimento do interessado, devidamente fundamentado, 

poderá, a critério da Coordenação do Curso que poderá levar em consideração a quantidade de 

créditos a serem cursados pelo requerente no semestre e a compatibilidade de horários, haver 

deferimento de matrícula em disciplinas de períodos superiores ao cursado pelo requerente.    

§ 3.º Para os Cursos que funcionam pelo regime de créditos e que, cumulativamente, têm 

turnos diurnos e noturnos, poderá o acadêmico se matricular em disciplinas eletivas/optativas 

ou de Tópicos Especiais em turno distinto ao que está vinculado, conforme Regulamento 

próprio e observância da Resolução FASASETE que trata do Aproveitamento de Estudos e 

Equivalência Curricular.  

 

 

CAPÍTULO III  

Da Renovação de Matrícula 

 

 

Art. 11. O Acadêmico de qualquer Curso de graduação da FASASETE deverá renovar a sua 

matrícula no turno e prazo previstos no Calendário Escolar da FASASETE, ressalvadas as 

hipóteses previstas neste Regulamento, como dependências e adaptações. 

§ 1.º Quando da estrutura curricular constarem disciplinas eletivas/optativas ou de Tópicos 

Especiais, e o Curso for constituído pela modalidade de turnos diurnos e noturnos, o 

Acadêmico poderá se matricular em tais disciplinas ou Tópicos em turno distinto ao que está 

vinculado, conforme Regulamento próprio, e observadas as disposições da Resolução da 

FASASETE que aprova o Regulamento de Aproveitamento de Estudos e a Equivalência 

Curricular. 

§ 2.º O Acadêmico que não renovar sua matrícula no prazo fixado no Calendário Escolar 

poderá, a critério da Coordenação do Curso da FASASETE em que se achava matriculado, 

perder a sua vaga no Curso, caracterizando abandono, desfazendo-se assim o seu vínculo com 

a Instituição, com conservação de eventuais inadimplementos até então existentes.  



 

 

 

Art. 12. O requerimento de renovação de matrícula será: 

I – por disciplinas, e somente será deferido se o acadêmico se matricular em disciplinas que, 

cumulativamente, atinjam o mínimo de 12 (doze) créditos, considerando que cada crédito 

corresponde a 18 (dezoito) horas/aulas semestrais, para os Cursos que têm a modalidade de 

créditos por disciplinas; 

II – nas disciplinas do semestre como um todo, para as modalidades semestrais de Cursos que 

não têm o sistema de créditos por disciplinas.  

 

 

Art. 13. Somente será permitida a renovação de matrícula, obedecidas as condições descritas 

nos artigos 11, 18 e 19 deste Regulamento, ao Acadêmico que estiver dentro dos limites de 

prazo para integralização do seu Curso. 

Parágrafo único. Pedidos de retorno ao Curso deverão ser analisados pela Coordenação do 

correspondente Curso, observada a possibilidade de realizar as adaptações necessárias à 

estrutura curricular, caso tenha ocorrido mudanças. 

 

Art. 14. É vedada ao Acadêmico com mais de cinco reprovações e/ou disciplinas/unidades 

curriculares espontaneamente não cursadas, a matrícula em períodos subsequentes, ressalvada 

a hipótese do § 1.º do artigo 18 deste Regulamento. 

§ 1.º A matrícula no último período do Curso fica condicionada à existência de, no máximo, 2 

(duas) disciplinas/unidades curriculares em modalidade de dependência e/ou adaptação. 

§ 2.º A regra fixada no parágrafo anterior é aplicável ao Acadêmico que no segundo semestre 

letivo de 2015 (dois mil e quinze) terminou ou deveria ter terminado o quarto período ou 

semestre letivo. 

 

CAPÍTULO IV 

Da Realização da Dependência 

 

 

Art. 15. Considera-se como dependência qualquer disciplina/unidade curricular cursada sem 

aprovação, conforme Regulamento de Rendimento Escolar.  

 



 

 

Art. 16. A FASASETE não tem qualquer obrigação de criar turmas especiais de dependência 

ou adaptação para atender necessidades individuais de Acadêmicos que desejam concluir o 

Curso com a sua turma regular. 

Parágrafo único. Fica facultada à Instituição, de acordo com critérios por ela estabelecidos, 

observando a viabilidade financeira, a disponibilização ou abertura de turmas de dependência. 

 

Art. 17. O Acadêmico reprovado por nota e/ou frequência repetirá a disciplina/unidade 

curricular em regime de dependência, até o limite máximo de 5 (cinco), estando sujeito, na 

repetência, às mesmas exigências de frequência e de aproveitamento estabelecidas no 

Regimento Geral, e ao pagamento das taxas e mensalidades correspondentes a essas 

disciplinas/unidades curriculares. 

 

Art. 18. Quando da ocorrência da reprovação ou em caso de espontaneamente não cursadas 6 

(seis) ou mais disciplinas/unidades curriculares, o Acadêmico não poderá progredir de 

período, exceto quanto ao descrito no parágrafo único deste artigo, devendo cursar, no 

período subsequente, apenas as disciplinas/unidades curriculares em que estiver reprovado ou 

em adaptação. 

Parágrafo único. Desde que o Acadêmico faça matrícula em disciplina(s)/unidade(s) 

curricular(es) em dependência ou adaptação em quantidade que lhe façam restar no máximo 5 

(cinco) dependências e/ou adaptações, haverá sua progressão para o período subsequente. 

 

Art. 19. O Acadêmico reprovado em até 5 (cinco) disciplinas/unidades curriculares poderá se 

matricular no período subsequente, podendo cursar, concomitantemente com o período 

regular em andamento, as disciplinas/unidades curriculares em dependência, desde que estas 

sejam oferecidas em horário não coincidente com o de outras disciplinas/unidades curriculares 

em que ele esteja matriculado. 

 

Art. 20. O cumprimento de dependência dar-se-á obrigatoriamente em turno diverso do que o 

Acadêmico estiver regularmente matriculado, no caso de Cursos que têm turnos em horários 

distintos, como matutino, vespertino e/ou noturno, também referidos como turnos diurnos e 

noturnos. 

 

Art. 21. Quando se tratar de Curso ofertado em turnos diurnos e noturnos, por critério 

exclusivo da Coordenação do Curso da FASASETE no qual o Acadêmico estiver 

regularmente matriculado ou ao qual estiver vinculado, e como exceção à disposição do art. 



 

 

20, poderá ser deferido requerimento para cumprimento de dependência por uma das 

modalidades fixadas no art. 22 deste Regulamento.   

 

Art. 22. Para os Cursos que funcionam em único turno, a dependência será: 

I – na forma de pré-horários ao longo da semana, em dias fixados pela Coordenação do Curso 

da FASASETE no qual o Acadêmico estiver regularmente matriculado ou ao qual estiver 

vinculado; 

II – aos sábados, em horários a serem fixados pela Coordenação do Curso da FASASETE no 

qual o Acadêmico estiver regularmente matriculado ou ao qual estiver vinculado; 

III – na modalidade de ensino a distância quanto às disciplinas/unidades curriculares eleitas 

pela Coordenação do Curso da FASASETE no qual o Acadêmico estiver regularmente 

matriculado ou ao qual estiver vinculado; 

IV – no período de férias escolares, em datas e horários a serem fixados pela Coordenação do 

Curso da FASASETE no qual o Acadêmico estiver regularmente matriculado ou ao qual 

estiver vinculado; 

V – no mesmo turno em que o Acadêmico estiver matriculado, mediante disponibilidade e 

compatibilidade de horário, no caso de haver dispensa de cursar alguma disciplina/unidade 

curricular no período regular, mediante aprovação de requerimento direcionado à 

Coordenação do Curso da FASASETE no qual o Acadêmico estiver regularmente matriculado 

ou ao qual estiver vinculado; 

VI – em qualquer outro Curso das Faculdades mantidas pela ESMC Educação Superior Ltda., 

e do Grupo Afya Educacional, mediante requerimento direcionado à Coordenação do Curso 

da FASASETE em que o Acadêmico estiver regularmente matriculado, condicionado ao 

deferimento cumulativo: 

a) pelo Coordenador do Curso da FASASETE em que o Acadêmico estiver regularmente 

matriculado; 

b) pelo Coordenador do Curso no qual a disciplina será cursada. 

 

Art. 23. As modalidades apresentadas no artigo 22 deste Regulamento se revestirão das 

mesmas características do período letivo regular no tocante aos conteúdos programáticos e à 

avaliação.  

Parágrafo único. Por decisão exclusiva da Coordenação do Curso da FASASETE no qual o 

Acadêmico estiver regularmente matriculado ou ao qual estiver vinculado, a carga horária 

poderá ser ministrada fazendo-se uso das prerrogativas estabelecidas na Portaria 2.117 de 06 



 

 

de dezembro de 2019 (DOU 11/12/2019), que trata da oferta de carga horária na modalidade 

de Ensino a Distância - EaD em cursos de graduação presenciais. 

 

Art. 24. A realização de dependência no período de férias escolares, denominado “período 

letivo especial” acontecerá em regime intensivo, dentro dos prazos estabelecidos no 

Calendário Escolar e, em tal modalidade, as vagas serão preenchidas, preferencialmente e na 

seguinte ordem, por: 

I – Acadêmico que esteja em dependência; 

II – Acadêmico em adaptação. 

§ 1.º O período letivo especial não se aplica a Acadêmico com dependência em 

disciplinas/unidades curriculares de Prática e/ou de Estágio Supervisionado, que deverão ser 

cumpridas durante o período letivo regular. 

§ 2.º O Acadêmico poderá se matricular em duas ou três disciplinas/unidades curriculares em 

cada “período letivo especial”, desde que essas disciplinas/unidades curriculares não tenham 

aulas ministradas nos mesmos dias e horários. 

 

Art. 25. A Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas não convalida eventuais estudos feitos, 

em outros Cursos ou em outras Faculdades, a título de dependência ou adaptação quanto aos 

seus Acadêmicos regulares e aos Acadêmicos que para ela tiverem deferidos pedidos de 

transferência, estes últimos, a partir do deferimento do pedido de transferência.   

 

Art. 26. Somente com deferimento especial e justificado do Coordenador do Curso ao qual 

haja requerimento, é que poderá ser aceita matrícula para cursar disciplina/unidade curricular 

isolada na FASASETE a título de dependência ou adaptação quanto a Acadêmico vinculado a 

outra Instituição de Ensino Superior. 

 

Art. 27. As normas estabelecidas nesse capítulo também se aplicam ao Acadêmico que tenha 

disciplinas/unidades curriculares de adaptação a cursar. 

 

 

CAPÍTULO V 

Do Trancamento de Matrícula 

 

 



 

 

Art. 28. O Acadêmico poderá interromper seus estudos, integral ou parcialmente, por meio de 

requerimento de trancamento de matrícula, junto à Secretaria Acadêmica, no decorrer do 

semestre em curso, no prazo previsto no Calendário Escolar. 

§ 1.º O trancamento de matrícula somente será deferido a Acadêmico que tenha cursado, pelo 

menos, o Primeiro Período até o seu fim. 

§ 2.º Caso o requerimento e/ou o deferimento do trancamento de matrícula se deem em época 

que coincida com eventual período de Tratamento Especial, o Acadêmico poderá, no primeiro 

dia após o término do período de Tratamento Especial, requerer a realização de provas de 

Segunda Chamada a que eventualmente tenha direito, cabendo ao Coordenador do Curso fixar 

a data da realização de tais provas, que poderá coincidir com a data fixa no Calendário 

Escolar. 

 

Art. 29. O prazo máximo de trancamento de matrícula nos Cursos ofertados pela Faculdade 

Santo Agostinho de Sete Lagoas (FASASETE) é de 4 (quatro) semestres, consecutivos ou 

alternados, com renovação do trancamento a cada semestre letivo, com observação quanto ao 

limite de prazo para integralização do Curso, que é de: 

I – 14 (quatorze) semestres letivos para Cursos com integralização em dez semestres letivos; 

II – 12 (doze) semestres letivos para Cursos com integralização em oito semestres letivos. 

Parágrafo único. Pedidos de dilação de prazo para integralização do Curso deverão ser 

analisados pela Coordenação do Curso, observadas as condições necessárias para a conclusão 

do Curso em no máximo mais dois semestres. 

 

Art. 30. O trancamento de matrícula interrompe as obrigações financeiras do Acadêmico para 

com a Instituição, a partir do mês seguinte ao do requerimento, sem prejuízo em relação aos 

débitos anteriores. 

Parágrafo único. Em caso de o requerimento de trancamento de matrícula se dar em um mês 

e o Acadêmico requerente continuar frequentando as aulas, a interrupção das obrigações 

financeiras se dará a partir do mês seguinte ao da frequência. 

  

 

Art. 31. O trancamento de matrícula não assegura vaga para que o Acadêmico reingresse no 

Curso. 

§ 1.º Havendo requerimentos de reingresso de mais Acadêmicos do que as vagas disponíveis, 

terá preferência para rematrícula o Acadêmico que houver requerido com anterioridade, 

considerada esta apenas quanto a data ou dia. 



 

 

§ 2.º Sendo dois ou mais requerimentos protocolizados na Secretaria Acadêmica no mesmo 

dia, a prioridade será definida, sucessivamente, ao Acadêmico que: 

I – tiver maior número de semestres letivos em regime de trancamento de matrícula; 

II – tiver tido média superior em notas durante os semestres letivos já cursados; 

III – mais idoso. 

  

Art. 32. O trancamento de matrícula não assegura ao Acadêmico o reingresso no currículo ou 

estrutura curricular que cursava, sujeitando-o, sempre que necessário, a processo de adaptação 

curricular, caso haja mudança na estrutura curricular durante o seu afastamento.  

 

 

CAPÍTULO VI  

Das Disposições Finais 

 

 

Art. 33. A mudança de turno poderá ser requerida junto à Secretaria Acadêmica, mediante 

requerimento dirigido à Coordenação. 

Parágrafo único. Caso o número de pedidos seja superior ao número de vagas, terá 

prioridade no deferimento o requerente que, na seguinte ordem: 

I – comprovar necessidade de mudança de turno relacionada a trabalho sob vínculo de 

subordinação empregatícia ou exercício de cargo, emprego ou função pública; 

II – apresentar a maior média de rendimentos semestrais globais; 

III – comprovar necessidade de mudança de turno relacionada a estágio, curricular ou não, 

atividade autônoma, ou qualquer outra forma de atividade de trabalho; 

IV – atender às particularidades das disciplinas/unidades curriculares eletivas, optativas e 

Tópicos Especiais. 

 

Art. 34. Os casos omissos no presente Regulamento serão resolvidos pelo Coordenador do 

Curso da FASASETE no qual o Acadêmico estiver regularmente matriculado ou ao qual 

estiver vinculado. 

 

Art. 35. Das decisões da Secretaria Acadêmica e/ou da Coordenação do Curso, caberá recurso 

administrativo, sucessivamente, para o: 

I – Colegiado do Curso da FASASETE no qual o Acadêmico estiver regularmente 

matriculado ou ao qual estiver vinculado; 



 

 

II – Conselho Superior da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas. 

 

Sete Lagoas, 20 de novembro de 2020. 

 

 
Profª. Ms. Amélia Maria Alves Rodrigues 

Presidente do Conselho Superior 
Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas – FASASETE 


