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A partir de 10/12/2020 estará
disponível no web aluno no
menu Rematrículas 2021/1- 1ª
fase da rematrícula.

Você irá visualizar o contrato
de prestação de serviços para
leitura, na sequência clique
em “aceito” para prosseguir.

Também encontrará logo
abaixo as orientações gerais,
datas e prazos para a
rematrícula 2021/1.

1° FASE - REMATRÍCULA FINANCEIRA
1° Passo - Contrato de Prestação de Serviços

Leia com atenção!



Para matriculas antecipadas realizadas até 21/12/20
será concedido desconto de 15% na parcela da
matricula, para isso você deverá abrir o protocolo:
“Matricula Antecipada 2021/1” até o dia 15/12/2020
disponível na web aluno.

A partir do dia 16/12/2020 o desconto será de 5% sobre
o valor líquido da matricula até o dia do vencimento
regular de suas mensalidades.

No boleto de rematrícula será considerado o valor de
uma parcela do semestre com grade completa.

Na fase rematrícula acadêmica os valores serão
ajustados de acordo com a escolha das disciplinas.

1° FASE - REMATRÍCULA FINANCEIRA
2° Passo - Impressão do Boleto de Matrícula



2° FASE - REMATRÍCULA ACADÊMICA
3° Passo - Confirmação da Matrícula Acadêmica

Após o pagamento da matricula, você deverá seguir para a
segunda fase da rematrícula, ou seja, a matrícula acadêmica e
deverá selecionar as disciplinas que irá cursar em 2021/1, na
sequência deverá confirmar a matricula.

A REMATRÍCULA ACADÊMICA
OCORRERÁ PERÍODO DE 11 A

20/01/2021.

É de total responsabilidade do aluno a seleção das disciplinas,
montagem da grade horária e o cumprimento dos prazos.



2° FASE - REMATRÍCULA ACADÊMICA

Acesse novamente o web aluno e no menu Rematrícula 2021/1 e dê continuidade a
sua matrícula.

Na primeira tela você visualizará as orientações gerais, leia com atenção e clique
em próximo.
A seguir encontrará seu cadastro no sistema acadêmico onde poderá realizar a
atualização, devendo encaminhar os documentos para secretaria@fesppr.edu.br 

SELECIONE A TURMA DESEJADA E ATUALIZE A GRADE HORARIA. 

3° Passo - Confirmação da Matrícula Acadêmica



Caso deseje cursar alguma disciplina em contra turno que não esteja
conseguindo selecionar ou em EAD, deverá abrir o Protocolo ao final da
tela de escolha das disciplinas, para isso todas as demais disciplinas já
devem estar selecionadas, você poderá acompanhar em protocolos o
andamento do seu pedido e assim que o protocolo for encerrado poderá
confirmar a sua matrícula.

2° FASE - REMATRÍCULA ACADÊMICA
4° Passo - Confirmação da Grade horária



Se após selecionar as disciplinas e atualizar a grade horária, você estiver
de acordo prossiga.

2° FASE - REMATRÍCULA ACADÊMICA
4° Passo - Confirmação da Grade horária

O sistema irá apresentar a grade horária selecionada, se estiver de acordo
confirme.

Caso tenha recebido a resposta do protocolo deferindo o seu pedido,
confira a grade horária, lembrando que disciplina em EAD não constará na
grade horária apenas na relação das disciplinas a cursar, que estará
disponível após a confirmação.

Ao confirmar a grade horária terá a opção de impressão do contrato de
prestação de serviço, a lista das disciplinas selecionadas e da grade
horária.



2° FASE - REMATRÍCULA ACADÊMICA
4° Passo - Confirmação da Grade horária

Na sequência a secretaria fará a análise das disciplinas selecionadas e, se
deferida, será realizada a confirmação final.

A partir deste semestre a empresa de cobrança terceirizada Nacional que
fará os acordos com os alunos que possuam pendências financeiras, pelo
telefone 0800-580 0598 ou  email www.acerteaqui.com, não sendo mais
realizados acordos no departamento financeiro da FESP.

Alunos com Pendências financeiras

Apenas após confirmação final pela secretaria você irá visualizar as
disciplinas selecionadas a cursar nos demais menus da web aluno, assim
como, a situação financeira será atualizada com as demais parcelas do
semestre.


