
 

EDITAL DE MATRÍCULA 2017 

FACULDADE DE TECNOLOGIA EM SAUDE - FATESA 

 

A Direção Geral da Faculdade de Tecnologia em Saúde – FATESA torna público que TODOS OS ALUNOS 
DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO devem tomar as providências abaixo, referentes à matrícula do primeiro 
semestre letivo de 2017, cujas aulas terão início em 06/02/2017. 

I - REMATRICULA ANTECIPADA: 
Para efetivar a Rematrícula, e participar do DESCONTO DE ANTECIPAÇÃO. 
1. A rematrícula será permitida somente para alunos adimplentes, ou seja, que estejam em dia com 
todas as suas obrigações financeiras para com a FATESA. 
2. Solicitar a Rematrícula na Secretaria de Graduação. 
3. Efetuar os pagamento dentro do mês fixado.  
Obs.: Caso não seja quitado dentro do mês de referência o desconto de antecipação será desconsiderado. 
 
II – REMATRICULA REGULAR: 
1. A Secretaria de Graduação fará a rematrícula, no período disponível no Guia Acadêmico (17/12/16 a 

06/01/2017). 
2. O estudante deve acessar o Portal Acadêmico/Financeiro, e retirar o Boleto Bancário. Lembramos que 

não serão enviados boletos por correio. 
 

III - CLASSIFICADOS NO PROCESSO SELETIVO  

1. Os estudantes classificados no processo seletivo que fizeram tempestivamente a entrega de 
documentos exigida nas normas da seleção deverão fazer a matrícula na secretaria em até 48h após 
a divulgação do resultado. 

 
IV -  CANCELAMENTO / TRANCAMENTO da MATRÍCULA: 

1.  Os discentes podem utilizar do período de 17/12/16 a 06/01/2017, para realização. Entretanto, para 
que esse aluno não perca de forma definitiva o vínculo com a FATESA, será possível a realização do 
trancamento do semestre mantendo o vinculo. O procedimento de Cancelamento é irreversível, ou seja, 
uma vez confirmado o cancelamento da matrícula vínculo não será possível anulá-lo.  De acordo com as 
normas regulamentares da FATESA, só é possível realizar o trancamento de, no máximo, 4 (quatro) 
semestres letivos, desde que tenha 2 (dois) ou mais semestres de matrícula vínculo, nessa ordem. 

 
V – MATRICULA COM DESCONTOS DE CAMPANHA PROMOCIONAL 2017. 
As regras para disciplinar as campanhas promocionais de rematrícula para 2017, promovida pela 
Faculdade de Tecnologia em Saúde – FATESA, promoção “Veterano FATESA 2017”; “QUEM 
COMPARTILHA”, “QUEM INDICA” participação veteranos seguem as seguintes regras: 

Veterano FATESA 2017 : – descontos de 30% para rematrícula antecipada no mês de outubro; 20% 
para rematrícula antecipada no mês de novembro; 10% para rematrícula antecipada no mês de 
dezembro.  

QUEM COMPARTILHA: para os veteranos que compartilhar o Vídeo FATESA no Facebook e tiver mais 
curtidas, ganha desconto de 30% na rematrícula no mês de janeiro. O resultado da campanha será 
divulgado no dia 02/01/2017. 

QUEM INDICA: Se o Veterano indicar um amigo e a matricula for efetivada, ganha 30% de desconto na 
primeira mensalidade.  

Não serão válidos para fins desta promoção: 

1. Os descontos não são acumulativos, podendo ser usado somente um tipo de desconto das campanhas. 
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2. Em hipótese alguma, o desconto poderá ser trocado e/ou substituído por outro.

3. A simples participação do veterano nas campanhas promocionais de rematrícula, implica  na aceitação
irrestrita de todas as regras e nas demais instruções e orientações prestadas pela FATESA. Eventuais 
casos omissos e dúvidas serão solucionados por uma comissão julgadora composta por representantes da 
administração. 

4. As dúvidas, divergências, reclamações e esclarecimentos que não puderem ser solucionadas por meio
da aplicação do presente regulamento, serão dirimidas pela Secretaria de Graduação ou  pela Ouvidoria 
da FATESA. 

5. Esta promoção não se enquadra nas modalidades de distribuição gratuita de prêmios dispostas na Lei
n.º 5.769/71 e suas respectivas regulamentações, e, portanto, não está sujeita aos seus termos, 
inclusive no que se refere à necessidade de obtenção de autorização prévia. 

ATENÇÃO! 

1. A matrícula somente é confirmada após o pagamento da primeira parcela até o vencimento.
2. A rematrícula para os alunos que possuem PROUNI ficará disponível somente após o resultado final do
aproveitamento acadêmico, condição sine qua non para a manutenção da Bolsa. 
3. Os descontos concedidos face aos convênios firmados pela FATESA, se aplicam somente nos valores
das mensalidades. 
4. Alunos com débitos junto ao Sistema da Biblioteca deverão desde já resolver as pendências existentes
de forma a evitarem problemas para efetivação da matrícula. Para aqueles que possuem benefício, de 
PARCERIAS deverão fazer a renovação de benefício, apresentando na Secretaria Acadêmica até 
07/01/2017, o último contra cheque. 
5. Esgotado o prazo de matricula ora fixado, os alunos que não efetuarem suas rematrículas estarão
automaticamente desligados do corpo discente. Somente podendo retornar mediante autorização da 
Diretoria Geral. Porem se for aceita, implica na perda de quaisquer benefícios financeiros de que vinha 
usufruindo o discente. 
6. O aluno que não efetivar a matricula não poderá continuar frequentando as atividades da disciplina.
Lembramos que as faltas e presenças são registradas e contabilizadas, desde o primeiro dia de aula do 
componente curricular, independente da data de solicitação da matrícula. 
7. É obrigação do(a) acadêmico(a) cumprir as disciplinas em dependência no semestre seguinte a
reprovação. Caso tenha alguma dúvida a secretaria de graduação poderá orientá-lo nesse procedimento. 
8. As dúvidas, divergências, reclamações e esclarecimentos que não puderem ser solucionadas por meio
da aplicação do presente Edital, serão dirimidas pela Secretaria de Graduação e pela Ouvidoria da 
FATESA. 

Para informações adicionais, o estudante deverá dirigir-se à secretaria de graduação ou a Coordenação 
do seu Curso. 

Prof. Dr. Francisco Mauad Filho 
Diretor Geral
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