FACULDADE WENCESLAU BRAZ
INFORMAÇÕES SOBRE A RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA
PARA O 6º E 8º PERÍODOS
Dias: 8 de setembro de 2020
Horário: 8h00 às 11:00 e das 13h00 às 16h30min
PROCEDIMENTOS:
A – Para o aluno SEM DEPENDÊNCIA:
1. Comparecer à Tesouraria munido do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais devidamente
preenchido e assinado assim como, efetuar o pagamento da matrícula.
2. Comparecer à Secretaria munido do comprovante de pagamento e assinar o requerimento de matrícula.
OBS: A matrícula somente será considerada efetivada com o cumprimento dos dois itens
acima.
B – Para o aluno COM DEPENDÊNCIA E MATÉRIAS ISOLADAS:
1. Procurar a Secretaria, para verificar as matérias a serem cursadas.
2. Comparecer à Tesouraria munido do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais devidamente
preenchido e assinado, efetuar o pagamento da matrícula referente aos créditos a serem cursados.
3. Após, comparecer à Secretaria munido do comprovante de autorização e assinar o requerimento de
matrícula.
OBS: A matrícula somente será considerada efetivada com o cumprimento dos itens acima.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
1. A matrícula não renovada configura desistência do curso e desvinculação do quadro
discente da FWB.
2. O acadêmico com pendência financeira junto à Instituição deve comparecer até o dia 28 de agosto
de 2020 ao Departamento Jurídico da FWB (falar com Dr. Ronaldo Bonafé), no horário das
8h30 às 11h30, para resolver as pendências.
3. O acadêmico com pendência na Biblioteca e na Secretaria não poderá efetuar sua renovação de
matrícula, antes de sanar estas pendências.
4. Os documentos mencionados no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, referente ao fiador,
deverão ser apresentados caso haja alteração dos dados.
5. O acadêmico deverá cumprir, rigorosamente, o prazo estabelecido para renovação de matrícula.
6. O não cumprimento do prazo estabelecido, implicará no pagamento de multa.
7. O acadêmico que não renovar sua matrícula, não poderá assistir às aulas.
8. INÍCIO DAS AULAS: 9 de setembro de 2020.
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