Circular: 01/2018
Assunto: Informações
Data: 06/2018

Caros alunos,
O semestre letivo está terminando e é preciso estarmos atentos às atividades finais.
Para auxiliá-los, vimos reforçar algumas informações:
► 15/06 a 02/07 – Período de renovações do Pré-Fies. Para a renovação, os alunos
deverão apresentar cópia do comprovante de pagamento dos juros trimestrais. Os
alunos que possuem Fies, devem ficar atentos às datas de confirmação do aditamento.
Devem, também, trocar o selo da Carteira Estudantil.
► 15/06 a 02/07 – Período de renovações do ProUni. Para a renovação, os alunos
deverão apresentar o último comprovante de rendimento de todo o grupo familiar.

► 20 a 27/06 – período de realização da VA3
► 02 a 06/07 - POD - Programa de Orientação ao Discente, até as 20 hs.
 Os professores ficarão à disposição, em sala de aula, para entrega das VAs e
atividades, orientações aos alunos, revisão de conteúdos para alunos que farão
substitutiva e/ou exame especial.
► 02 a 06/07 – Mostra de Projetos Acadêmicos e Culturais – PIM e PBL, à partir das 20
hs.
► 03/07 – 2.ª chamada de VA perdida ou PEC (requerimentos até 29/06). Todos os
alunos que estudam nas unidades do centro, farão a 2ª chamada na unidade 1.
► 09/07 - VA Substitutiva (requerimentos até 05/07). Término do semestre letivo.
► 12/07 - Exame Especial (requerimentos até 11/07). Todos os alunos que estudam
nas unidades do centro, farão Exame Especial na Unidade Sede.
► 12/07 – Último dia para pagamento, com primeiro desconto, da rematrícula (equivale
mensalidade janeiro)
► 16/07 – Início rematrícula acadêmica por período (matrículas regulares). Para garantir
sua vaga, os alunos devem matricular-se até o dia 27 de julho. A partir do dia 30/07, as
matrículas serão liberadas para alunos irregulares, exceto nas disciplinas de 1.º período.

IMPORTANTE: os alunos que desejarem agilizar a rematrícula, evitando filas e
desperdício de tempo, poderão manifestar sua intenção (em lista que será
disponibilizada no dia 26/06/18) e vir à faculdade apenas para assinar o contrato, que
estará pronto, na Central de Atendimentos (Unidade Sede), no período de 16 à 27/07/18.
► 30/07 – Início rematrícula acadêmica em disciplinas (matrículas irregulares).
► 06/08 – Início do 2.º semestre letivo de 2018
► 20/08 – Início da obrigatoriedade de apresentação da carteira estudantil, com selo
2.º-2018 (adquirido no ato da matrícula), para acesso às aulas.
Entre os dias 06 e 17 de agosto, os alunos que ainda não realizaram a matrícula
(financeira e/ou acadêmica) poderão assistir às aulas e assinar a lista
extemporânea para garantir a sua presença. Alunos veteranos que não
comparecerem às aulas, ainda que não estejam rematriculados, terão as
ausências do período computadas. A partir do dia 20, somente terão acesso às
aulas os alunos que estiverem com a matrícula regularizada e cujo nome
conste na lista de presença.

► 20/08 – Para os formandos: data limite para entrega de AACC, relatório de estágio,
e requerimento de Colação de Grau.
► 27/08 – Data limite para solicitar revisão de faltas e/ou notas referentes ao 1.º
semestre de 2018.

IMPORTANTE: Atenção aos horários de atendimento, das Centrais de Atendimento, em
cada unidade:
►Unidade Sede: Segunda a sexta, de 13 às 22 hs.
Unidade I: Segunda à sexta, de 18 às 22 hs. (No período de 16 a 27/07, a unidade
não terá atendimento)
Unidade II: Segunda à sexta, de 18 às 22 hs. (No período de 16 a 27/07, o
atendimento, na unidade, será até as 20 hs.)

Desejamos a todos, muito sucesso nas avaliações finais e excelentes férias!

Cordialmente,

Prof.ª Nayara Breder
Direção Acadêmica

Profº. Márcio Portilho
Direção Adm. e financeira

