
Prezado(a) aluno(a),

Este informativo tem o objetivo de orientá-lo na organização da sua vida acadêmica e condução dos processos de 

rematrícula. Atenção aos prazos e vantagens das etapas de rematrícula 2017.

CRITÉRIOS PARA RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA

A rematrícula deverá ser feita online via Adx, exceto para alunos que possuem pendências financeiras, acadêmicas 

(documental e disciplinas) e na biblioteca*. 

ETAPAS DE MATRÍCULA

1ª ETAPA -  28/11/2016 a 12/12/2016

Importante!

Ÿ Os alunos que possuem Educa Mais Brasil deverão, obrigatoriamente, ter participado do processo de Renovação de Bolsas de 

Descontos no período estipulado e cumprir o prazo da 1ª etapa, evitando a perda do benefício.

Ÿ A renovação automática de desconto não se aplica a Bolsa Sindical, Funcional e Bolsa Atleta: estes possuem regras específicas de 

renovação.

Ÿ Os descontos não são cumulativos e nem retroativos.

Ÿ  A solicitação de renovação do desconto será feita automaticamente a partir do cumprimento dos prazos e quitação do boleto de 

matrícula, até o dia 12/12/2016.

O aluno que se matricular até o dia 12/12/2016 possui algumas vantagens e benefícios, como:

 Pagamento da matrícula com o valor vigente de 2016 (sem reajuste). 

 Concorre a sorteio de uma viagem para Porto Seguro. 

 A renovação de percentuais de desconto obedecerá aos seguintes critérios:
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REMATRÍCULA 2017

PASSO-A-PASSO

*Para alunos com alguma pendência, deve-se procurar a secretaria da unidade.

1ª ETAPA 3ª ETAPA

28/11/2016 a 12/12/2016

2ª ETAPA

13/12/2016 a 23/12/2016 04/01/2017 a 20/01/2017

%

$

ALUNOS COM DESCONTO DE ATÉ 40%

Condicionado ao pagamento

até o dia 12/12/2016

ALUNOS COM DESCONTOS IGUAIS OU SUPERIOR A 50%

A manutenção do percentual está condicionada à correta 

participação no processo de Renovação de Bolsas e Descontos 

(11/10/2016 a 11/11/2016). Ou seja, com o preenchimento do 

formulário no ADX, a entrega da documentação no período 

estipulado e com o pagamento do boleto até o dia 12/12/2016. 

NÃO PERCA OS PRAZOS

Cabe ao aluno cumprir os prazos e os procedimentos indicados. Tal exigência fundamenta-se na Lei 9870, dispositivo legal no qual, em 

seu artigo 5º, estabelece: O aluno já matriculado, salvo, quando inadimplente, terá direito a renovação e matrícula, observando o 

calendário escolar, o regimento da escola ou a cláusula contratual.

à Término do período letivo: 09/12/2016

à Entrega dos resultados parciais na secretaria: 12/12/2016

à Divulgação dos resultados parciais através do Adx: 13/12/2016

à Requerimentos para os exames especiais: 14 a 20/12/2016

à Exames especiais: 14 a 20/12/2016

à Divulgação dos resultados finais através do Adx: 21/12/2016

à Início das aulas do semestre: 06/02/2017

ANTECIPE SUA MATRÍCULA PARA A PRIMEIRA ETAPA E GARANTA BENEFÍCIOS

Observação

Ÿ Para os alunos matriculados na 2ª e 3ª etapas haverá redução gradual dos percentuais de descontos. 

Ÿ Para os alunos que realizarem a rematrícula após o dia 20 de janeiro, a solicitação de desconto deverá ser feita via requerimento até 

dia 10/02/2017. Este será analisado e caso deferido acarretará em redução para 30% do percentual vigente em 2/ 2016. O desconto 

não será concedido no boleto do mês de fevereiro e sim, no boleto de MARÇO de 2017.

Ÿ Para a obtenção do desconto a partir de março, será usada como critério de análise, a adimplência na parcela de fevereiro.

Prazo final para conclusão da rematrícula. 

Pagamento do valor contratual da matrícula vigente em 1.2017.

3ª ETAPA - 04 a 20/01/2017

FIQUE DE

OLHO

2ª ETAPA - 13 a 23/12/2016

Benefícios:

Pagamento da matrícula com o valor vigente de 2016 (sem reajuste). 

Concorre a sorteio de uma viagem para Porto Seguro. 

$

$

Renovação de 70% do percentual de desconto obtido no semestre 2.2016.

Renovação de metade do percentual de desconto obtido no semestre 2.2016.

NÃO SE ESQUEÇA

a) O boleto da mensalidade de fevereiro de 2017 estará disponível no Adx para impressão, a partir do dia 27/01/2017. Retire-o em tempo hábil e 

evite pagamento de juros e multa, conforme contrato.

b) Em caso de desistência do curso, ou trancamento, você deverá fazê-lo via requerimento na Central Doctum de Atendimento, rescindindo assim, 

o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, assinado no ato da matrícula, evitando assim cobrança de débitos futuros.

A Rede Doctum aproveita a oportunidade para desejar excelentes férias e até breve!


