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Matrícula 
 

1.1 A matrícula do candidato aprovado no Processo Seletivo (Vestibular Agendado, e-Vestibular 

(online) ou Inscrição pela Nota do Enem) da Faculdade Santíssimo Sacramento será feita 

na sede da Faculdade, das 8h às 12h, de segunda à sexta-feira. 

1.2 Para as vagas não preenchidas, ou resultantes de desistência de matrícula, serão convocados 

novos candidatos, para efetivarem a matrícula conforme Edital e normas da instituição. 

1.3 No ato da matrícula, o candidato convocado deverá apresentar os seguintes documentos: 

• Histórico Escolar (*), com Certificado de Conclusão do Ensino Médio, ou equivalente; 

• Cédula de Identidade; 

• Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

• Título de Eleitor, com comprovante de votação da última eleição; 

• Certidão de Nascimento ou Casamento; 

• Prova de quitação com o serviço militar, para maiores de 18 anos, se do sexo masculino; 

• 02 (duas) fotos 3X4, recentes e iguais; 

• Comprovante de residência com o CEP; 

• Contrato de prestação de serviços devidamente preenchido (formulário fornecido pela 

F.SS.S). 

ATENÇÃO: (*) Todos os candidatos deverão apresentar, no ato da matrícula, o Histórico Escolar do Ensino 
Médio, mesmo aqueles que já concluíram ou estejam concluindo o Curso Superior. Este documento é 
imprescindível para a efetivação da matrícula. 

1.3.1 Os documentos solicitados para matrícula devem ser apresentados no original, acompanhados  

das respectivas fotocópias. O histórico escolar e ou Certificado de Conclusão de curso, 

deverão ser apresentados em originais com fotocópias autenticadas. 

1.4 Perderá o direito à matrícula o candidato que: 

- deixar de apresentar, no ato da matrícula, o certificado de conclusão do Ensino Médio ou 

equivalente; 

- apresentar documento de conclusão do Ensino Médio expedido por Estabelecimento inidôneo 

ou em situação irregular junto ao Conselho Estadual de Educação; 

- apresentar documentação falsa; 

-  deixar de apresentar qualquer um dos documentos exigidos para matrícula, inclusive as 

fotografias. 

1.5 Havendo impedimento do candidato em comparecer à matrícula, esta poderá ser feita por 

procurador, devidamente credenciado. 

1.6 Os documentos em língua estrangeira deverão estar visados pela autoridade consular brasileira  

do país de origem e acompanhados da respectiva tradução oficial. No caso do Certificado de 

Conclusão do Ensino Médio (2º grau) e seu respectivo Histórico Escolar, este deverá vir 

acompanhado do Parecer de Equivalência de Estudos emitido pela Secretaria Estadual de 

Educação. 
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Mensalidades de cada Curso 

  (Mensalidades Congeladas)  
 
 

1. Cursos 
Mensalidades 

(Valor Integral) 

1.1 Bacharelado em Administração R$ 780,00 

1.2 Bacharelado em Ciências Contábeis R$ 780,00 

1.3 Bacharelado em Direito (Matutino) R$ 891,00 

1.3.1 Bacharelado em Direito (Noturno) R$ 990,00 

1.4 Bacharelado em Enfermagem (Matutino) R$ 978,30 

1.4.1 Bacharelado em Enfermagem (Noturno) R$ 1.087,00 

1.5 Bacharelado em Eng. de Produção (Mat.) R$ 978,30 

1.5.1 Bacharelado em Eng. de Produção (Not.) R$ 1.087,00 

1.6 Licenciatura em Pedagogia R$ 475,00 

1.7 Bacharelado em Psicologia (Matutino) R$ 1.007,10 

1.7.1 Bacharelado em Psicologia (Noturno) R$ 1.119,00 

1.8 Bacharelado em Serviço Social R$ 475,00 

1.9 Bacharelado em Sistemas de Informação R$ 780,00 

 

Obs.: Pagando a mensalidade até a data de vencimento, o aluno tem direito à 

desconto de 5%. 

 

Não estão incluídos nestes valores descontos que por ventura o candidato venha a 

adquirir, dentre os nossos diversos programas de bolsas. 


