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CIRCULAR DE MATRÍCULA Nº 02/2016
VETERANOS
Caro aluno,
Essa circular apresenta as informações necessárias para a renovação da matrícula
para o semestre 2016.2. A renovação de sua matrícula deverá ser realizada
presencialmente, conforme instruções e datas contidas nesta circular.
MATRÍCULA
04 a 15.07.2016
04 a 15.07.2016
04 a 29.07.2016
18.07 a 05.08.2016

DESCRIÇÃO
Alunos regulares
Transferidos/portadores de Diploma
Alunos Reintegrados
Retardatários (pagamento da taxa)

PROCEDIMENTO DE MATRÍCULA PARA ALUNOS VETERANOS:
A partir da data divulgada o aluno deverá comparecer à Secretaria da FACULDADE 2001
para a renovação de sua matrícula, munidos com as documentações a seguir:
 Contrato preenchido (fornecido pela Secretaria da Instituição);
 Comprovante do pagamento de matrícula;
 Entrega da declaração para renovação do convênio (caso sua empresa seja
conveniada).
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
 O calendário acadêmico com toda a programação para o semestre 2016.2 estará
disponível na secretaria e no site da FACULDADE 2001;
 A matrícula acadêmica requer que o aluno esteja com suas obrigações financeiras
regularizadas junto à tesouraria.
 O pagamento da renovação de matrícula será no valor integral;
 A efetivação da matrícula se dará com o recebimento dos documentos, com a
assinatura do contrato de prestação de serviços e com a quitação da primeira parcela
da semestralidade 2016.2 no valor de R$630,00 (seiscentos e trinta reais).
 Além do pagamento da primeira parcela da semestralidade (JULHO), é necessário que
o aluno esteja com toda a sua documentação acadêmica regularizada e sem nenhuma
pendência junto à biblioteca;
 Para os demais pagamentos dos boletos, referente ao mesmo semestre, terá desconto
de 50% ficando R$ 315,00 (trezentos e quinze reais), após o dia 10, perde o desconto,
retornando ao valor integral.
 A matrícula para alunos retardatários será conforme calendário acima citado, esta
matrícula só será efetuada mediante o pagamento de uma taxa no valor de R$ 30,00
(trinta reais);
 Para maiores esclarecimentos, procurar à Secretaria da FACULDADE 2001.
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