
 

Prezado(a) aluno(a),  
 

Estamos próximos de comemorar o Natal, momento este de confraternização e 

alegria. A Faculdade Santíssimo Sacramento aguarda vocês para renovarmos o 

nosso contrato. Abaixo apresentamos o cronograma de matrícula do semestre 

2017.1 para os seguintes cursos: 
CURSO DATA 

Administração 
12/12 Engenharia de Produção 

Ciências Contábeis 
13/12 Sistemas de Informação 

Psicologia 
 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 09h às 13h e 15h às 19h 

NORMAS DA MATRÍCULA 2017.1 
1. O aluno que não entregou o(s) documento(s) pendente(s) na Secretaria Acadêmica não poderá se matricular. 

Favor regularizar sua situação antes do período de matrícula. 

2. O aluno que não se matricular no período divulgado acima pela IES, só poderá requerer matrícula fora 

do prazo quitando todo débito atrasado à vista, bem como pagando todas as mensalidades do semestre 

2017.1 que estiverem vencidas. 
3. O valor do semestre 2017.1 será de R$ 4.410,00 (Quatro mil quatrocentos e dez reais) para os cursos de 

Administração, Ciências Contábeis e Sistemas de Informação. 
4. O valor do semestre 2017.1 será de R$ 6.150,00 (Seis mil cento e cinquenta reais) para o curso de Engenharia 

de Produção. 
5. O valor do semestre 2017.1 será de R$ 6.330,00 (Seis mil e trezentos e trinta reais) para o curso de Psicologia. 
6. O aluno que não puder vir no dia determinado, favor constituir um Procurador para que possa matriculá-lo na 

data estabelecida. O Modelo de Procuração e Contrato 2017.1  podem ser solicitados na Secretaria. 
7. O aluno de Administração, Sistemas de Informação e Ciências Contábeis que desejar quitar o seu semestre 

adiantado, só pagará um total de R$ 3.675,00 pelas 06 parcelas (este pagamento não pode ser com cartão de 
crédito). Este desconto é aplicado para os alunos com mensalidades no valor de R$ 735,00. 

8. O aluno de Engenharia de Produção que desejar quitar o seu semestre adiantado, só pagará um total de R$ 
5.125,00  pelas 06 parcelas (este pagamento não pode ser com cartão de crédito). Este desconto é aplicado para 
os alunos com mensalidades no valor de R$ 1.025,00. 

9. O aluno de Psicologia que desejar quitar o seu semestre adiantado, só pagará um total de R$ 5.275,00 pelas 06 

parcelas (este pagamento não pode ser com cartão de crédito). Este desconto é aplicado para os alunos com 
mensalidades no valor de R$ 1.055,00. 

10. Visando evitar atropelos, tumultos e outros obstáculos no ato da matrícula, o Setor Financeiro promoverá a 
negociação com os inadimplentes no dia 15/12/2016, das 10h às 12h e das 18h às 20h. 

11. Não será possível a liberação de juros e multa das parcelas em atraso. 

12. Favor trazer os boletos quitados ou não para podermos esclarecer eventuais dúvidas. 
13. Os alunos com o crédito educativo (FIES) não terão direito a parcelamento do débito. 
14. Não será aceito em qualquer hipótese promissória relativa a parcelamento da dívida. 

15. O valor referente à primeira parcela (janeiro/2017), em nenhuma hipótese entrará nas negociações e 

deverá ser quitada na Instituição no ato da matrícula. 

16. O aluno que for negociar com cheques de terceiros deverá vir acompanhado do dono dos cheques para 

este assinar um termo de confissão de divída. 
17. O parcelamento do débito não deverá ultrapassar 03 (três) prestações, sendo 70% no ato e 30% em até 02 

meses. 
18. A negociação em cheque somente se dará após consulta aos órgãos competentes no momento da negociação. 
19. A Faculdade também aceitará para negociação do saldo devedor cartão de crédito Visa, Hipercard e 

Mastercard. 
20. Os cheques para pagamento do parcelamento serão depositados nas datas previstas, não aceitando 

renegociações de novas datas. 
21. Havendo quebra de obrigações dos pagamentos referentes a valores anteriormente acordados, a nova 

negociação somente se realizará mediante garantia complementar (fiador). 
22. O aluno inadimplente não poderá se matricular em 2017.1. Vide Lei 9.870/99. 
23. O aluno deverá estar com a sua situação regular na Biblioteca. 
24. A mudança de turno definitiva ou provisória terá um custo de R$ 80,00 por solicitação. 
25. No recesso escolar a Secretaria Acadêmica funcionará das 8h às 12h. 

26. No recesso escolar o Setor Financeiro funcionará das das 8h às 12h. 
 

 


