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                     Renovação de Matrícula 2021 
 

Prezado Acadêmico 

  

Apresentamos abaixo as instruções para a renovação de matrícula para o ano letivo 

de 2021 e, ao mesmo tempo, informamos que se encontra publicado no Portal 

(www.oswaldocruz.br) o ATO DG 001/2021, que regulamenta tal procedimento 

acadêmico. 

 

1. A renovação de matrícula de todos os cursos da Faculdade de Tecnologia Oswaldo 

Cruz (FATEC) dar-se-á no período de 28 de dezembro de 2020 a 13 de janeiro de 

2021. 

 

2. A renovação de matrícula para 2021 poderá ser efetuada de duas formas: 

 

a) Via Portal, por meio do Sistema Renova no site: www.oswaldocruz.br; 

 

b) Atendimento agendado na Secretaria Geral da faculdade (online); 

 

                  b.1) Em virtude das restrições ainda existentes relativas à quarentena do 

Coronavírus, atenderemos os pedidos de agendamento por meio remoto, utilizando a 

plataforma Zoom. 

 

3. Todos os estudantes deverão efetuar a renovação de suas matrículas por meio do 

Sistema Renova, no Portal, exceto: 

 

a) estudantes com matrículas trancadas e que queiram requerer sua reabertura; 

 

b) Casos excepcionais não previstos neste comunicado ou estudantes com 

necessidades especiais, também deverão solicitar atendimento (remoto) à 

Secretaria Geral, pré-agendado, via Portal 

 

4. Todos os estudantes terão acesso a uma grade horária elaborada pela faculdade.  

 

5. A opção de matrícula em dependência no Regime de Acompanhamento Individual de 

Estudos estará disponível apenas para estudantes que não tenham sido reprovados por 

frequência ou por média final inferior a 3,0.  

 

http://www.oswaldocruz.br/
http://www.oswaldocruz.br/
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6. Todas as solicitações de matrícula em Dependência no Regime de Acompanhamento 

Individual de Estudos serão analisadas e despachadas ao longo do mês de fevereiro de 

2021. 

 

7. Não serão permitidas exclusões de disciplinas, inclusive de Dependências, após as 

matrículas; permanecendo, porém, o direito de o estudante solicitar o trancamento ou 

o cancelamento de sua matrícula a qualquer momento.  

 

8. Ao realizar sua matrícula, o estudante deverá aceitar os termos do Contrato de Prestação 

de Serviços desta Instituição, que lhe será enviado por e-mail e deverá assiná-lo 

digitalmente no prazo máximo de 3 (três) dias úteis. 

 

9. Qualquer caso especial ou excepcional será analisado pela Secretaria Geral por meio 

de atendimento (remoto) pré-agendado, via Portal. 

 

10. A renovação da matrícula para 2021 está vinculada ao pagamento da mensalidade 

escolar de janeiro de 2021, já enviada para todos os estudantes. 

 

11. O estudante que deixar de renovar sua matrícula no período fixado, poderá não 

encontrar vaga em sua turma, em razão da lotação. 

 

12. Para a efetivação da sua matrícula no ano letivo de 2021, o estudante não poderá 

apresentar saldo remanescente em relação às suas mensalidades de 2020. Os estudantes 

que apresentam saldos remanescentes de 2020 podem parcelar esses valores sem 

qualquer acréscimo na Camargo Rodrigues Assessoria em Cobrança Ltda. (telefone: 

3371-9144) ou ainda contatar nossa Receita Escolar pelo e-mail: 

tesouraria@oswaldocruz.br. 

 

São Paulo, 28 de dezembro de 2020. 

 

Maria Angélica Barone 

Diretora Geral 
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