
 

 
 

 

Orientações para Matrículas - FAGAMMON 2020/1 

 

Prezado acadêmico, o processo de rematrículas para o 1° semestre de 2020 será somente online 
(via portal acadêmico), para tal observe as seguintes orientações: 

1. Rematrículas de veteranos a partir de 16 de dezembro de 2019: 

• A efetivação da matrícula será confirmada somente após o pagamento da primeira parcela da 
semestralidade, com vencimento do boleto em 10/01/2020.  

2. Rematrículas de bolsistas - de 02 a 08 de janeiro de 2020:  

• A efetivação da matrícula será confirmada somente após o pagamento da primeira parcela da 
semestralidade, para os bolsistas 50% com vencimento em 10/01/2020. 

• Os bolsistas deverão entrar em contato com a Secretaria Acadêmica, a partir do dia 30/12 para 
confirmar o parecer de bolsa (vide contato e horário de funcionamento no rodapé deste documento); 

3. Rematrículas de FIES - de 02 a 08 de janeiro de 2020:  

• Os boletos serão enviados por e-mail no dia 13/01/2020, com vencimento em 15/01/2020 
(desconsidere os boletos gerados pelo portal). 

 

Observações gerais:  

• Não haverá recebimento de rematrícula no Financeiro da FAGAMMON; 

• Para todos os alunos o período para alterações de horários e disciplinas é de 10 a 14 de 
fevereiro/2020, e só será permitido alteração uma única vez presencialmente na Secretaria 
Acadêmica; 

 
4. Se houver alteração do responsável financeiro, o aluno deverá providenciar cópia do Comprovante 

de Residência e do CPF do Contratante e procurar a Secretaria Acadêmica antes da efetivação da 
matrícula online. 

5. O aluno que tiver débitos financeiros e/ou pendências na Biblioteca Universitária deverá procurar o 
setor responsável para que não ocorra impedimento na efetivação da matrícula. 

6. A FAGAMMON oferece a opção de pagamento das mensalidades via débito automático em conta. 
Os responsáveis financeiros que optarem por essa modalidade deverão preencher o formulário 
específico disponível no caixa da instituição. Este formulário somente poderá ser assinado pelo titular 
da conta corrente e este, necessariamente, deverá ser o responsável financeiro do aluno.  

Observação: em casos de quitação via cheque (exclusivamente do responsável financeiro e com 
valor exato da mensalidade e/ou matrícula), a matrícula será deferida somente após a compensação 
do mesmo. 

7. Assuntos financeiros: Campus Kemper (35) 3694-2152 com Aline ou Campus Chácara (35) 3694-
2095 com Nísia. 

  

 SECRETARIA ACADÊMICA DA FAGAMMON (Campus Kemper) 

Atendimento: de 13h às 17h e 18h às 21h e de 19/12 a 31/01/2020, de 08h às 12 e 13h às 17h 

Para outras informações ligue: (35) 3694-2150 ou envie e-mail para unigammon@gammon.br 


