FACULDADE SANT’ANA
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO SANT’ANA

Entretanto, poderá emitir declarações e certidões de matrícula para
comprovar sua regularidade.

E-mail - secretaria @iessa.edu.br

2-SISTEMA DE REMATRÍCULA PRESENCIAL;
REMATRÍCULA VETERANOS 2019/01

Prezados(as)

Os acadêmicos que freqüentam disciplinas isoladas, grades não

Acadêmicos(as):

de

completas, ou com dependência, Planos Fies ou Fimac, deverão comparecer

Rematrícula da Faculdade Sant’Ana assim como a data de pagamento

na secretaria acadêmica somente das 16h às 21h nos dias: 21, 22 ou 23 de

de mensalidades sofreram alterações. A data limite de pagamento

Janeiro de 2019. Para este processo de Rematrícula será necessário:

passou do dia 20 (vinte) para dia 15 (quinze) de cada mês. Os boletos

Entrar no ambiente Acadêmico on-line para emissão de boleto;

poderão ser acessados a partir do dia 05 de cada mês no acadêmico

O Boleto bancário para pagamento da parcela de Janeiro de 2019, estará

on-line.

à disposição no acadêmico on-line a partir do dia 05 de Janeiro de

O

sistema

A efetivação da Rematrícula poderá ser realizada de duas

Realizar o pagamento de mensalidade até do dia 15 de cada mês;

formas, descritas detalhadamente abaixo.

Comparecer na secretaria acadêmica das 16h às 21h nos dias 21, 22 ou

1-SISTEMA DE REMATRÍCULA AUTOMÁTICA VIA

23 de Janeiro de 2019 portando:

ACADÊMICO ON-LINE;
Este processo poderá ser realizado eletronicamente nos dias:
18, 21 ou 22 de Janeiro de 2019 via acadêmico on-line, somente para
acadêmicos(as):

sem

dependências

em

disciplinas,

sem

AUTOMÁTICA

VIA

pendências no setor de biblioteca ou financeiro.
Para

processar

a

2019.

REMATRÍCULA

ACADÊMICO ON-LINE, o acadêmico deverá:
Entrar no ambiente Acadêmico on-line para emissão de boleto;
Realizar o pagamento de mensalidade até do dia 15 de cada
mês;
Acessar o tópico Rematrícula no ambiente acadêmico on-line
nos dias: 18, 21 ou 22 de Janeiro de 2019 e efetivá-la.
Conferir o período e as disciplinas que irá cursar;
Aceitar e assinar digitalmente a Rematrícula.
A assinatura digital é realizada mediante o uso da senha pessoal do
acadêmico on-line. A confirmação de matrícula virá via email
cadastrado. Caso o cadastro do acadêmico não tenha e-mail

Comprovante de pagamento da parcela de Dezembro de 2018 e Janeiro
de 2019, requerimento de matrícula e contrato de prestação de serviços
preenchidos (Documentos disponibilizados no site da Faculdade ou acadêmico
on-line), e carteirinha de acadêmico (a).
A Secretaria Acadêmica aceitará a Rematrícula, desde que, a
documentação esteja rigorosamente preenchida em todos os seus campos e
devidamente assinada pelo acadêmico ou responsável legal.
O (a) acadêmico (a) que por razões diversas deixar de efetivar sua
matrícula na data estipulada neste documento, poderá fazê-la até dia 18 de
Março de 2019, das 17h30min às 21h, (conforme Cláusula 8 do Parágrafo 4º
do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais 2019/01), recolhendo taxa
de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais).
REMATRÍCULA
AUTOMÁTICA VIA
ACADÊMICO ON-LINE
SISTEMA DE REMATRÍCULA
PRESENCIAL

cadastrado, o acadêmico não receberá comprovante de matricula.
INÍCIO DAS AULAS

Via ambiente acadêmico on-line.
www.iessa.edu.br
Dias 18,21 ou 22 de Janeiro de 2019.
Até 18 de Março de 2018, com pagamento de
taxa de R$ 150,00.
Somente das 16h às 21h nos dias:21,22 ou 23
de Janeiro de 2019.

04/02/2018.

