EDITAL DE MATRÍCULA – 2020.2
➢
1. CALENDÁRIO DE MATRÍCULA (ALUNOS VETERANOS)

➢

15/06/2020 a 31/07/2020
Realização da pré-matrícula on-line.
Até 30/08/2020 Período para alteração da matrícula - no Setor Acadêmico ou
por e-mail (Acréscimo, substituição ou trancamento de disciplinas)
➢ O aluno que não pagar o boleto correspondente a matrícula, terá sua prématrícula cancelada automaticamente.
➢ O aluno que efetuar o pagamento da matrícula do 2º semestre/2020 até
o dia 06/07/2020 terá um desconto de 10% (dez por cento).

➢
➢
➢

2. VALIDAÇÃO DA MATRÍCULA
➢

Para que a matrícula seja validada, o aluno deverá:
➢
➢

Estar em dia com a biblioteca, setor financeiro e documentação.
Ter pago a parcela inicial do 2º semestre/2020.

Boas Férias.
Maria José Barros
Diretora Geral

3. PARCELA INICIAL E VENCIMENTO DAS MENSALIDADES
A 1ª mensalidade corresponde ao número de créditos matriculados x
(vezes) o valor do crédito mensal.
O valor de cada crédito mensal, para os alunos veteranos, será:
Administração e Contábeis
(Manhã e Noite)
R$ 29,77

➢

➢

➢

Enfermagem
(Manhã)
R$ 46,45

Letras e Pedagogia
(Manhã e Noite)
R$ 26,20

Psicologia
(Tarde e Noite)
R$ 37,51

A data de vencimento das parcelas é até o ÚLTIMO DIA de cada mês. O
pagamento, após essa data, implica na cobrança dos acréscimos legais. Já
no pagamento até o dia 10 (dez) do mês de competência, há um desconto
de 4% (quatro por cento). O atraso de pagamento superior a 30 (trinta)
dias ensejará a remessa do débito para cobrança em firma especializada.
O prazo para pagamento das mensalidades dos alunos contemplados com
descontos, oriundos de Convênios e descontos concedidos pela FACHO,
até o respectivo vencimento. O pagamento após o prazo implica na perda
do desconto no mês corrente, além de acréscimos legais.
O aluno poderá matricular-se em no mínimo 12 (doze) créditos. Para
efeito de Tesouraria, um (1) crédito corresponde a 20 horas/aula.

O trancamento de matrícula implica no pagamento da mensalidade
corrente, salvo ocorra antes da matrícula.
O aluno que usufrui de Convênio deverá entregar na tesouraria o
encaminhamento do conveniado, em papel timbrado da empresa e data
atualizada.
O pagamento das mensalidades deve ser efetuado na rede bancária. A
tesouraria da FACHO não está autorizada a receber mensalidades.
Todas as pendências acadêmicas, da biblioteca e/ou financeiras devem
ser resolvidas antes da matrícula.
O contrato de prestação de Serviços Educacionais para 2020.2, está
registrado no cartório Carlos Marinho – 1º Tabelionato de Notas e Ofício
de Registro de Imóveis na Rua Cel. Henrique Guimarães, nº 17, Bairro
Novo - ficando disponível no site da Faculdade e no quadro de avisos da
tesouraria.
O início das aulas do 2º semestre para os alunos veteranos será no dia
03/08/2020 e para alunos dos 1º períodos será dia 10/08/2020.

INFORMAÇÕES SOBRE VESTIBULAR DO 2º SEMESTRE DE 2020
Inscrição: 15/06/2020 até 31/07/2020 pelo site: www.facho.br
Taxa: R$ 35,00 (trinta e cinco reais) – Orientações ao candidato no site
Exame:
CURSOS

DURAÇÃO

TURNO

Administração
C. Contábeis
Enfermagem
Letras
Pedagogia
Psicologia

4 anos
4 anos
5 anos
4 anos
4 anos
5 anos

Manhã e noite
Manhã e noite
Manhã
Manhã e noite
Manhã e noite
Tarde e noite

VAGAS
(por turno)
50
50
50
60
60
60

Valor do 1º
período
R$ 595,40
R$ 595,40
R$ 975,45
R$ 524,00
R$ 524,00
R$ 787,71

