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Ato D.G. 018/2021 

  

 

 

Dispõe sobre as Normas de Renovação de Matrículas para o ano letivo de 2022 

 
 

A Diretoria Geral da Faculdade de Tecnologia 

Oswaldo Cruz (FATEC), no uso das atribuições 

que lhes são conferidas pelo Regimento Interno,  

 

- considerando a necessidade de se disciplinar o processo de Renovação de Matrícula para o 

período letivo de 2022, 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º - A renovação de matrícula para o ano letivo de 2022, em todos os cursos da 

Faculdade de Tecnologia Oswaldo Cruz (FATEC), será efetuada no período de 10 de janeiro 

de 2022 a 18 de janeiro de 2022, de acordo com as normas preconizadas neste Ato. 
 

§1º - Todos os estudantes receberão uma grade horária sugerida para sua matrícula, contendo 

eventuais disciplinas em Dependência e as demais disciplinas do semestre em que deverão se 

matricular.  

 

§2º – A renovação de matrícula para 2022 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. 

 

§3º – Deverão renovar suas matrículas, via Portal, todos os estudantes que pretendam se 

matricular para o 1º. semestre de 2022. 

 

§4º – Deverão optar pela renovação de matrícula por atendimento agendado na Secretaria 

Geral, por meio remoto, via plataforma Zoom, apenas os alunos com matrículas trancadas e 

que queiram solicitar a reabertura, ou ainda, casos excepcionais não previstos neste ATO ou 

estudantes com necessidades especiais, se assim preferirem. O pedido de agendamento deverá 

ser efetuado via Portal, na secretaria online.  

 

Art. 2º – Ao realizar a sua matrícula o estudante aceita os Termos do Contrato de Prestação 

de Serviços desta Instituição, que lhe foi enviado em novembro de 2021 por e-mail e deverá 

assiná-lo digitalmente no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, caso ainda não o tenha feito.  

 

http://www.oswaldocruz.br/
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Parágrafo Único: A renovação será confirmada somente após a Receita Escolar dar baixa do 

pagamento da parcela de janeiro de 2022 e da confirmação de inexistência de débitos relativos 

a 2021 ou anos anteriores.  

 

Art. 3º – O estudante com matrícula trancada, desejando prosseguir seus estudos, deverá 

solicitar a reabertura de sua matrícula diretamente na Secretaria Geral, via Portal, até o dia 

31.01.2022. 

 

Parágrafo Único: O estudante que obtiver reabertura de matrícula deverá cumprir a matriz 

curricular que esteja em vigor no seu curso, relativo ao período letivo correspondente. 

 

Art. 4º – A matrícula poderá ser recusada pelo Diretor ao estudante que: 

 

a) Tenha revelado conduta inconveniente ou contrária ao Regimento Disciplinar vigente 

na Faculdade de Tecnologia Oswaldo Cruz (FATEC); 

  

b) Esteja inadimplente em relação às obrigações financeiras para com a Instituição; 

 

c) Apresente requerimento de matrícula em desacordo com as normas baixadas neste 

Ato.  

 

Art. 5º – Não será deferida a renovação de matrícula ao estudante que tenha ultrapassado o 

limite máximo para integralização do curso, observados os parágrafos 1º e 2º abaixo: 

 

§ 1º – O estudante que tenha ultrapassado o limite máximo para integralização do curso, mas 

que esteja interessado em prosseguir seus estudos deverá solicitar, por meio da Secretaria 

online, até o dia 31.01.2022, a dilatação do período de integralização, elencando no campo 

das observações de seu requerimento, os motivos que o levaram a essa situação.  

 

§ 2º – Deferido que seja o pedido de matrícula, o Diretor fixará o prazo para que o estudante 

conclua seu curso, não podendo essa prorrogação ser superior a 50% (cinquenta por cento) da 

duração máxima do curso. 

 

Art. 6º – A renovação da matrícula será efetuada por semestre, admitindo-se para progressão 

sem a inclusão obrigatória de Dependências na grade horária, aos estudantes que tenham: 

 

a) até duas disciplinas em Dependência cumulativamente em cursos com até 28 

horas/aula semanais; 

 

b) aos estudantes enquadrados no item “a” acima, será facultada a decisão de se 

matricular nas Dependências, simultaneamente, ao semestre do curso.  

 

§1º – Os estudantes que não se enquadrarem nos itens “a” e “b” deverão efetuar matrícula, 

obrigatoriamente, nas disciplinas em que ainda não lograram aprovação, observadas as 

disposições que tratam da matéria. (Resolução DG 01/2017, publicada no Portal) 
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§2º – Quando a matrícula for realizada, obrigatoriamente, em disciplinas em que o estudante 

estiver em Dependência, havendo sobreposição de horários, o Diretor poderá autorizar, 

quando houver possibilidade, matrícula em horário alternativo, respeitando o limite máximo 

de 28 (vinte e oito) horas/aula semanais. 

 

§3º – A inexistência de renovação da matrícula implicará no abandono do curso e, 

consequentemente, a desvinculação do estudante da faculdade, conforme preconiza o §4º do 

Art. 43 do Regimento Interno. 

 

Art. 7º – O total semanal de aulas em qualquer matrícula, incluindo as Dependências, não 

poderá ultrapassar os limites fixados para os diferentes cursos, conforme mostra o quadro 

abaixo: 

 

CURSOS Nº. de Aulas semanais 

Alimentos 28 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas 28 

Cosméticos 28 

Gestão Ambiental 28 

Polímeros 28 

 

Art. 8º – No caso de disciplina constituída de partes teórica e prática, a matrícula abrangerá, 

obrigatoriamente, ambas as partes e as respectivas aulas deverão ser assistidas na mesma 

turma. 

 

Art. 9º – Quando a renovação de matrícula for realizada por meio de procuração, o 

Procurador do estudante deverá enviar por e-mail, o competente instrumento de mandado. 

 

Art. 10º – Não serão aceitos pedidos de matrícula em turma com lotação esgotada. 

 

Art. 11 – Após a efetivação da matrícula, não serão permitidas exclusões de disciplinas por 

qualquer motivo, admitindo-se apenas, a solicitação de trancamento ou cancelamento de sua 

matrícula a qualquer momento. 

 

Art. 12 – A matrícula do estudante será considerada nula, sem maiores formalidades, em caso 

de o pagamento da mensalidade de janeiro de 2022 não ter sido efetuado por qualquer motivo. 

 

Art. 13 – Os valores das parcelas da anuidade escolar de cada curso e as normas de seu 

pagamento são fixados pela entidade mantenedora e constam do Contrato de Prestação de 

Serviços Educacionais. 

 

Art. 14– Os casos omissos, após análise da Secretaria Geral, serão resolvidos pela Diretora da 

Unidade.  
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Art. 15– O presente Ato entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário, 

devendo a Secretaria Geral e a Diretoria da Unidade dar-lhe a mais ampla divulgação junto à 

comunidade acadêmica. 

 

 
 

São Paulo, 29 de dezembro de 2021. 

 
 

Maria Angélica Barone 

Diretora Geral 

 


