MATRÍCULAS DE
VETERANOS 2016.2
Fortaleza, 30 de maio de 2016.
Prezado (a) Aluno (a),
A fim de dar maior agilidade à sua rematrícula do próximo semestre, apresentamos as
informações necessárias.


SECRETARIAS DE ATENDIMENTO AO DISCENTE:
o Campus Messejana: Unidade Sede e Unidade Lagoa de Messejana
o Campus Antônio Bezerra
o Campus Montese
o Campus Pecém



PROCESSO DE REMATRÍCULA: dividido em duas etapas:
o ETAPA FINANCEIRA: consiste no pagamento da matrícula.
o ETAPA ACADÊMICA: consiste no aceite de disciplinas Via Portal.

ATENÇÃO: A efetivação do pagamento da matrícula financeira é pré-requisito para o acesso ao
portal para a escolha/aceite das disciplinas. Assim, somente após a quitação e baixa (48h) do
boleto de rematrícula o portal habilitará para a escolha e troca de disciplinas.
VALORES:
o Sua semestralidade compreende 6 (seis) parcelas. Neste envelope você está recebendo dois
boletos de igual valor referentes as duas primeiras parcelas, com vencimento 10/07/2016 e
10/08/2016, respectivamente.
o A de vencimento 10/07/2016 consiste na sua matrícula para o semestre de 2016.2.
o A de vencimento 10/08/2016 corresponde a parcela 2 de 6 da semestralidade, e caso o aluno
opte por uma quantidade de creditos maior ou menor que o padrão do semestre/curso a que está
vinculado, seu valor será compensado nas parcelas subsequentes (3 a 6).
o As parcelas 3 a 6 ficarão disponíveis para os alunos via portal e serão também enviadas por email. Seus valores serão definidos de acordo com o número de créditos a serem cursados no
período.
o Pagamentos realizados até o dia 5 de cada mês terão desconto de 5% sobre o valor devido.
CAMPANHA DE DESCONTO:
A Faculdade concede um desconto promocional de 15% para pagamento antecipado de sua
rematricula até 15/06/2016.
Para aderir a campanha, acesse o site http://fate.edu.br/rematricula/ ou compareça ao
atendimento ao aluno de sua unidade.
Ver regulamento da campanha no site.
CALENDÁRIO DE MATRÍCULA ACADÊMICA ASSISTIDA/ONLINE
O prazo para escolha de disciplinas online será 01/07/2016 a 29/07/2016.
Acesse o portal do aluno (http://fate.edu.br/ja-sou-ateneu/) e faça sua rematricula em casa e sem
demoras.
CRITÉRIOS DE OFERTAS DE DISCIPLINAS:

o As vagas das disciplinas são disponibilizadas para os alunos segundo os seguintes critérios de
prioridade, sempre cumprindo a sequência do currículo e os pré- requisitos:
1. Efetivação da matrícula financeira.
2. Concludentes e alunos que estão regulares no currículo do curso. Ou seja, que cursaram todas
as disciplinas e não foram reprovados.
3. Os alunos que estão cursando regularmente o currículo do curso, mas já perderam alguma
disciplina. Ou seja, que cursaram todas as disciplinas regulares, mas não aprovaram em todas.
4. Os alunos que não estão cursando regularmente o currículo, mas que precisam fazer
determinada disciplina devido aos pré-requisitos.

IMPORTANTE:
o Pré-Requisito - Para o aluno se matricular em uma disciplina, ele deve,
obrigatoriamente, ter sido aprovado na disciplina anterior que seja pré-requisito à atual.
o No período da Matrícula Acadêmica, a Faculdade irá fazer uma pré-oferta das
disciplinas para todos os alunos. Caso o aluno não se matricule nesse período, a sua
vaga será disponibilizada, no período de ajuste, para outros alunos.
o Caso o aluno venha se matricular no período da Matrícula Acadêmica e não consiga vaga
em alguma disciplina, deverá confirmar a sua matrícula nas outras disciplinas e voltar
no período de ajuste para tentar novamente. Nesse caso, é importante o aluno vir logo
no primeiro dia do ajuste, pois as vagas, nesse período, serão preenchidas de acordo
com a ordem de chegada, seguindo os critérios de oferta.

Observações gerais:
1. Período de ajuste de matrícula de 01/08/2016 a 19/08/2016, conforme calendário acadêmico
2016.2.
2. Alunos concludentes em 2016.1 devem desconsiderar os boletos contidos neste envelope.
3. Alunos que aderiram ao programa PRA VALER devem renovar contrato para o semestre de 2016.2
ou pagar o boleto de rematrícula;

Temos a certeza de que contaremos com sua colaboração e, juntos aprimoraremos o
atendimento ao corpo discente.

Cordialmente,
Secretaria Acadêmica
secretaria.academica@fate.edu.br
atendimentofinanceiro@fate.edu.br
Fone: (85) 3372.2500

