INFORMATIVO DE MATRÍCULA
VESTIBULAR DE 2019

SECRETARIA

OLÁ!
É uma alegria para nós recebê-lo em nossa instituição, Esperamos que
em breve possamos tê-lo como nosso aluno!
Confira abaixo algumas informações importantes para sua matrícula:
O resultado será divulgado em nosso site no dia 04 de dezembro, a partir das 21h.
Caso aprovado, você deverá realizar sua matrícula na Central de atendimento ao
Aluno da FABAPAR, a partir do dia 04 de dezembro de 2018, de segunda a sexta das
10h às 21h.
Para realizar a matrícula, você deverá apresentar os seguintes documentos:
(Caso as documentações sejam enviadas via correios, as cópias deverão ser
autenticadas em cartório)
Original e cópia do RG expedido pela Secretaria de Segurança Pública ou Carteira de
Identidade Militar das forças armadas (Não serão aceitos outros documentos)
Original e cópia do CPF
Original e cópia do Certificado de Conclusão do Ensino médio (2º grau)
Original e cópia do Histórico Escolar do Ensino médio (2º grau)
Original e cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento (com ou sem Averbação)
Original e Cópia do comprovante de endereço
1 fotografia 3x4 recente
Formulário do candidato preenchido

Conforme a Lei Nº 9.394 de 20/12/1996, só poderão ser matriculados aqueles que
tenham concluído o Ensino Médio (2º grau ou equivalente), tornando-se nula a
aprovação daqueles que não apresentarem a prova de escolaridade no ato da
matrícula.
Matrículas pagas por quem não possui o Ensino Médio serão devolvidas no valor de
80% do que já foi pago, ficando 20% para despesas administrativas.
Caso você possua outra graduação reconhecida pelo MEC, as documentações
referentes à conclusão do Ensino Médio poderão ser substituídas pelo diploma da
graduação e histórico escolar.
Se aprovado, você só poderá realizar a matrícula no curso e turma referentes a este
processo seletivo.
As aulas terão início no dia 18 de fevereiro de 2019.
Contato:
Telefones: 0800 600 8142 / (41) 3024 8142 / (41) 3195-2336 - Secretaria
E-mail: atendimento@fabapar.com.br e secretaria.ead@fabapar.com.br

INFORMATIVO DE MATRÍCULA
VESTIBULAR DE 2019

FINANCEIRO

OLÁ!
Estamos muito felizes com sua decisão de ser nosso aluno!
Confira abaixo as condições especiais que temos preparadas para você
realizar sua matrícula!

VALOR DO SEMESTRE INTEGRAL: R$ 3.264,00
À VISTA
15% DE BÔNUS DE
ANTECIPAÇÃO

R$ 2.774,00

6X NO CARTÃO DE
CRÉDITO*
13% DE BÔNUS DE
ANTECIPAÇÃO
R$ 2.839,68

Valor mensal:
R$473,28

6X NO BOLETO**
10% DE BÔNUS DE
ANTECIPAÇÃO
R$ 2.937,60

Valor mensal:
R$489,60

* O pagamento com cartão de crédito está disponível somente na instituição.
** O pagamento com 10% de bônus de antecipação no boleto só estará disponível até o dia 05 de cada mês, exceto
a matrícula que terá o beneficio até o dia 10 de dezembro de 2018.

Para efetivar a sua matrícula, referente ao 1° semestre de 2019, será necessário
efetuar o pagamento da primeira parcela até o dia 10 de dezembro de 2018.
No ato da matrícula, você deverá assinar o contrato de prestação de serviços
educacionais (pode ser enviado via correio). Em caso de idade inferior a 18 (dezoito)
anos, o contrato deverá ser assinado pelo responsável (anexar fotocópia da carteira
de identidade e do CPF do responsável).
As matrículas pagas por quem não possui o Ensino Médio serão devolvidas no valor
de 80% do que já foi pago, ficando 20% para despesas administrativas.

Contato:
Telefones: 0800-600-8142 / (41) 3024-8142 / (41) 3195-2347 - Financeiro
E-mail: financeiro01@fabapar.com.br e financeiro02@fabapar.com.br

