
 
 

 

 

 

EDITAL DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA – 2018.2 

 

A Diretoria da Faculdade Rebouças de Campina Grande torna público para conhecimento dos 

interessados que a renovação da matrícula dos alunos para o semestre 2018.2 obedecerá às 

datas, horários e demais condições a seguir: 

 

1. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA 

1.1 A Renovação de Matrícula de todos os cursos de Graduação deverá ser realizada 

presencialmente no período descrito abaixo: 

 

• De 16 a 21 de julho – das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:30 de segunda a sexta e das 

8:00 às 12:00 no sábado. 

       Não haverá cobrança de taxa de matrícula neste período. 

 

 

• Retardatários – 23 de julho – das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:30.                                             

O aluno que renovar sua matrícula no período de RETARDATÁRIOS deverá pagar a taxa 

de matrícula de R$ 99,00 (Noventa e Nove Reais) no ato da Renovação. 

 

1.2 O pedido de dispensa de disciplinas deverá ser efetuado exclusivamente no ato da 

renovação de matrícula no período definido neste Edital de Renovação de Matrícula. O 

mesmo será analisado e tramitará o prazo de dispensa conforme protocolo acadêmico. 

Em caso de dúvidas utilizar os canais de atendimento da Central de Relacionamento com o 

aluno em dias úteis das 8:00 ao 12:00 e das 14:00 as 19:00. Telefone: (83) 3321-6670 / 3343-

6280. 

 

2. SÃO CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA 

2.1 Estar com a Situação Acadêmica regular e Documentos solicitados na matrícula anterior, 

devidamente entregues. 

 

 



 
 

 

 

 

 

2.2 Não possuir pendências na BIBLIOTECA. Seja pela falta de devolução de livro ou multa por 

atraso de alguma devolução. 

 

2.3 ESTAR EM SITUAÇÃO FINANCEIRA REGULAR com a Faculdade Rebouças de Campina 

Grande e a mantenedora, referente à (s) mensalidade (s) e/ou taxas administrativas. 

 

2.4 CASO HAJA PENDÊNCIA FINANCEIRA, o aluno deve entrar em contato com a Central de 

Negociação. 

 

2.5 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, preencher e assinar o 

contrato de prestação de serviços educacionais no ato da efetivação da matrícula presencial. 

 

3. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA 

3.1 O Aluno deverá apresentar no ato da Renovação da Matrícula uma cópia do Comprovante 

de Residência (água, luz, telefone) referente dos últimos 3 meses. 

3.2 Renovar sua foto de Ficha Cadastral; 

 

Campina Grande, 12 de julho de 2018. 

 

 

 

Jeannine Nóbrega Figueiredo 

Fabio Rebouças Figueiredo 

Diretoria Geral 


