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Avaré, 17 de Novembro de 2014. 

Ofício Circular nº 08/2014 – DG 

Assunto: Rematrícula e Procedimentos Acadêmicos para o 1º Semestre de 2015. 

 Com a finalidade de melhoria e organização no atendimento, informamos aos alunos as datas limites 

para a realização de rematrícula e determinados procedimentos acadêmicos para o 1º semestre de 2015. Estes 

prazos deverão ser observados com rigor, para evitar problemas futuros. 

 Procedimento Prazo Final 

Rematrícula 

 Pagamento de boleto referente ao mês de Janeiro  

 Assinatura do Contrato (Secretaria da FSP) 

De 07/01/2015 até a data do vencimento da 

mensalidade do mês de janeiro 

Requerimento de Desconto – Fevereiro a Junho Até 16/01/2015 

Requerimento de Desconto –Março a Junho Até 13/02/2015 

Aditamento do FIES 

 Site  (sisfies.mec.gov.br ) - Validação do Aditamento 

Referente 1º Semestre de 2015; 

 Assinatura do Contrato (Secretaria da FSP) Até 30/01/2015 

Transferência Interna de Curso 

 Requerimento (Secretaria da FSP) Até 11/02/2015 

Matrícula em RER 

 Requerimento (Secretaria da FSP) e Pagamento Até 20/02/2015 

Montagem de Grade 

 Requerimento (Secretaria da FSP) 

 Agendamento com o Coordenador de Curso Até 20/02/2015 

 A rematrícula do mês de janeiro não terá o desconto por convênios e/ou outros; caberá, caso seja pertinente, 

o desconto de pontualidade devendo ser paga nas redes bancárias. 

 Após o pagamento da rematrícula, o aluno deverá assinar o contrato, na Secretaria, para a efetivação da 

rematrícula. 

 Os alunos participantes do FIES 100 %, embora não paguem as mensalidades, devem assinar contrato com a 

FSP e realizar o aditamento do FIES, referente ao 1º semestre de 2015. 

 Alunos menores de 18 anos deverão estar acompanhados dos pais ou responsável, no ato da rematrícula. 

 As rematrículas podem ser feitas através de procuração. 

 Os descontos concedidos são deferidos por mera liberalidade da mantenedora, tendo prazo determinado até o 

final do semestre letivo. 

 A FSP implantou um departamento exclusivo para atendimento e orientação referente à pendências 

financeiras com a Instituição. Este canal de atendimento, além de esclarecer dúvidas, fornecerá suporte para 

os alunos que desejam realizar o FIES (Financiamento Estudantil). A regularização antecipada de 

pendências financeiras permitirá que a rematrícula seja feita no prazo, evitando possíveis transtornos, bem 

como a perda do início do semestre letivo. 

 

Para maiores informações contatar: 
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 FIES - Renata 
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