Faculdade de Tecnologia Senac - DF
RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA

2º SEMESTRE DE 2018
Prezados alunos,
A renovação de matrícula para o 2º semestre de 2018 atenderá as seguintes observações:

PRAZO DE RENOVAÇÃO:
04 de junho a 06 de julho de 2018
PARA TODOS OS CURSOS DE GRADUAÇÃO
Inclusive alunos que participam dos programas: Fies e Parcelamento Estudantil
Alunos FIES:
Parcelamento Estudantil:
 Caso tenha reprovação no semestre letivo, deverá
 Renovação:
procurar a CPSA;
- O fiador deverá estar presente para assinatura do contrato;
- Trazer cópia do comprovante de renda e endereço do aluno e
 Verificar no último semestre, se há disciplinas
fiador.
pendentes. Em caso positivo, solicitar ajuste na
matriz e no site do FIES o Aditamento da Dilatação;
 Mais informações no Atendimento Financeiro: 3217- 8823
 Mais informações no Atendimento Financeiro:
3217- 8823

FIQUEM ATENTOS:





Os prazos de matrícula não serão prorrogados;
A renovação de matrícula será realizada na Central de Relacionamento com o Aluno;
A matrícula só será efetivada com o pagamento do boleto da primeira mensalidade do 2º Semestre de 2018;
A partir do dia 09/07/2018 documentos que comprovem vínculo acadêmico, serão emitidos somente aos alunos
matriculados;
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Os alunos que não efetuaram o pagamento de todas as mensalidades do 1º semestre de 2018 ou quaisquer
mensalidades devidas não poderão renovar a matrícula até a devida regularização;
Os pedidos de renovação fora do prazo ficam condicionados à existência de vaga e será cobrada uma taxa de R$
30,00 (Trinta reais);
O aluno reprovado em uma ou mais disciplinas, após a renovação, será matriculado automaticamente nas disciplinas do
semestre seguinte, cursando as disciplinas reprovadas posteriormente (ao final do curso ou por meio de dependência);
Os alunos que estiverem devendo documentos na Secretaria Acadêmica deverão sanar os problemas antes de renovar a
matrícula.

PRAZO DE RENOVAÇÃO:

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS:







As mensalidades em atraso com mais de 30 dias deverão ser pagas na empresa de cobrança (GRB Telefone 3181-0600)
As mensalidades em atraso até de 29 dias poderão ser pagas no Banco do Brasil ou em cartão (Crédito/Débito) na
Faculdade.
Requerimento de manutenção de descontos/bolsas, deverá ser realizado pelo aluno no período definido para a
renovação de matrícula, de 04/06 a 06/07/2018, com exceção do desconto pontualidade.
Após a efetivação da renovação de matrícula, o aluno poderá quitar as parcelas da semestralidade no cartão de débito ou
parcelar no cartão de crédito. Procurar o Setor Financeiro.
A 1ª parcela do 2º/2018 vence em 10/07/2018 - pagamentos em boleto e com o desconto pontualidade.
ATENÇÃO: Valores com Desconto Pontualidade nas mensalidades dos cursos será de 5%:

CURSOS
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

TURNO
MATUTINO
NOTURNO

GESTÃO COMERCIAL

NOTURNO

GESTÃO DE TI

NOTURNO

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

NOTURNO

MARKETING

NOTURNO

GESTÃO PÚBLICA

NOTURNO

VALOR CURSO

PONT. 5%

R$ 607,69

R$ 577,31

R$ 607,69

R$ 577,31

R$ 599,84

R$ 569,85

R$ 607,69

R$ 577,31

R$ 607,69

R$ 577,31

R$ 599,84

R$ 569,85

R$ 607,69

R$ 577,31

