TÁ CHEGANDO A HORA!

REMATRÍCULA
2021/2

Medicina FAMINAS

PING PONG
Fique por dentro de como renovar a sua
matrícula para o 2º semestre!

QUAL O PERÍODO DA
RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA?

De 9 a 12 de julho.
COMO É O PROCESSO PARA
RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA?

É bem simples!
Basta acessar o Portal do Aluno
e clicar no banner Rematrícula
2021/2 e seguir o passo a
passo.

TERÁ ALGUM REAJUSTE NA
MENSALIDADE?

Não. Para o 2º semestre de
2021, não haverá reajuste na
mensalidade em nenhum dos
nossos cursos.
ESTOU INADIMPLENTE. POSSO RENOVAR
A MINHA MATRÍCULA?

Neste caso, antes de dar entrada
ao processo de rematrícula, você
pode fazer sua negociação. Nosso
time está pronto para te ajudar! É
um processo simples e, também,
pode ser feito pelo Portal do Aluno,
no campo “Negociar Débitos”.

IMPORTANTE!
Para negociações não realizadas
até dia 12/7, a partir do dia 13/7
poderemos cobrar multa de 2% e
juros sobre o valor da matrícula. Os
juros serão de 0,33% ao dia na
FAMINAS Muriaé.
Por isso, fiquem atentos ao prazo
e, se precisarem, não deixem de
entrar em contato com a gente!

QUAIS SERÃO AS FORMAS DE PAGAMENTO
DAS MENSALIDADES?

Os alunos de Medicina, que hoje
cursam do 1º ao 12º período, terão
duas possibilidades:

1. Realizar o pagamento do boleto

da matrícula, até o dia 12 de julho.

2. Realizar o pagamento integral do

semestre, à vista, garantindo 2,5%
de desconto nas parcelas de agosto
a dezembro de 2021.

IMPORTANTE!
Se atualmente você possui fiador e,
agora, irá fazer o pagamento
integral do semestre, envie um
e-mail, até o dia 6 de julho, para:

financeiro@unifaminas.edu.br
Se você já um aluno que opta pelo
pagamento da semestralidade e
está cadastrado no nosso sistema,
enviamos por e-mail os boletos do
semestre, com vencimento para o
dia 7 de julho.
Se você não recebeu, envie uma
mensagem para:

financeiro@unifaminas.edu.br

COMO NEGOCIAR AS
MENSALIDADES EM ABERTO?

Todas as nossas formas de
negociação estão disponíveis no
Portal do Aluno, ok?

IMPORTANTE!
1. Firmamos uma parceria com o

ALUME – Crédito Estudantil, que
permite o financiamento do curso
de Medicina para estudantes
acima do 3º período, com taxas
muito menores do que as
praticadas pelo mercado. Saiba
mais em: https://alume.com

2. Firmamos uma parceria com a

CDL, para utilização do sistema de
Cheque Garantido. Isso significa
que, a partir de agora, também
aceitamos cheque nas nossas
negociações, através de um
contrato firmado entre a gente.

3. Agora, o parcelamento das

mensalidades no cartão de crédito
pode ser feito em até seis vezes.

4. A parceria com o Banco

Bradesco, para que você possa
financiar seu curso com taxas
diferenciadas, também continua.

SE EU PAGAR O SEMESTRE NO CARTÃO
DE CRÉDITO, TENHO DIREITO AO DESCONTO?

Não. Esta é uma condição especial de
parcelamento, sem nenhuma correção
financeira, mas o desconto será
concedido apenas aos pagamentos à
vista do semestre, conforme
informamos anteriormente.
SE EU PARCELAR O SEMESTRE NO
CARTÃO DE CRÉDITO, VOU PRECISAR
DE FIADOR?

Não. Desta forma, o titular do
cartão de crédito assume a
responsabilidade financeira neste
semestre.
EU FAZIA O PAGAMENTO INTEGRAL DO
SEMESTRE E, POR ISSO, NÃO PRECISAVA
DA DOCUMENTAÇÃO DO FIADOR.
SE OPTAR POR PAGAR MENSALMENTE
NESTE SEMESTRE, VOU PRECISAR
APRESENTAR ESTA DOCUMENTAÇÃO?

Sim. Neste caso, você vai precisar
apresentar um fiador, conforme
estabelecido no contrato. Se tiver
alguma dúvida, é só enviar um e-mail
para
financeiro@unifaminas.edu.br

COMO VAI FUNCIONAR A RENOVAÇÃO
NO CASO DO PROUNI
INTEGRAL (BOLSA DE 100%)?

Os bolsistas do ProUni devem
acessar o Portal do Aluno, realizar
o processo de renovação de
matrícula e concluir com o aceite
final da operação.

COMO VAI FUNCIONAR A RENOVAÇÃO NO
CASO DO FIES?

Se você é beneficiário do Fies e
está adimplente com a Caixa
Econômica Federal, referente às
parcelas de Coparticipação, basta
acessar o Portal do Aluno, realizar
todo o processo de renovação de
matrícula e concluir com o aceite
no final da operação.
TENHO REPOSIÇÃO DE AULAS
PRÁTICAS EM JULHO.
PRECISO RENOVAR MINHA
MATRÍCULA AGORA?

Sim, uma vez que a reposição de
julho é referente ao 1º semestre de
2021.

QUERO TRANCAR O MEU CURSO.
PAGO MULTA?

Conforme contrato, você deve
realizar a matrícula e solicitar o
trancamento. Neste caso, será
cobrado 20% sobre o valor das
mensalidades restantes no
semestre, sendo reservada sua vaga
para retorno ao curso.

QUANDO AS AULAS DO PRÓXIMO
SEMESTRE VÃO COMEÇAR?

A previsão é de início no dia 9 de
agosto, para calouros e
veteranos.

NO PRÓXIMO SEMESTRE, AS AULAS
PRÁTICAS SERÃO REMOTAS
OU PRESENCIAIS?

No 2º semestre, nossa previsão é
de que as aulas práticas sejam
realizadas presencialmente. As
aulas teóricas vão continuar de
forma remota, com a possibilidade
de convocação para atividades
presenciais, sempre seguindo os
protocolos de segurança
vigentes.
TENHO DISCIPLINAS PENDENTES,
MINHA MATRÍCULA SERÁ
DISPONIBILIZADA PARA O PRÓXIMO
SEMESTRE?

Sim, se você tem até três
disciplinas pendentes, sua
matrícula para o próximo semestre
estará liberada a partir do dia 09
de julho para dar o “aceite”.
Lembrando que nesse momento
você também poderá selecionar as
disciplinas que se encontram
pendentes, de acordo com a oferta
de dependência em 2021/2, ou,
abrir um requerimento solicitando
inclusão da disciplina.

E SE EU TIVER MAIS DE TRÊS
DISCIPLINAS PENDENTES,
O QUE DEVO FAZER?

Você deverá agendar sua análise
de vida acadêmica (Matrícula
Orientada), com a coordenação do
curso de medicina.

Ficou com alguma dúvida? É só
chamar nosso time no WhatsApp
FAMINAS MURIAÉ: (32) 3729-7500

#EstamosJuntos

