
 
  

 

   FACULDADE DO SUL DA BAHIA  

 
Portaria nº 12, de 03 de junho de 2019. 

 
 

                 A Diretora Geral da Faculdade do Sul da Bahia – FASB, no uso de suas atribuições, 
 

RESOLVE: 
 

Artigo 1º - Fixar o prazo de 27 de junho de 2019 a 09 de agosto de 2019 para que estudantes dos 
cursos de graduação da Faculdade do Sul da Bahia - FASB efetivem sua matrícula para cursar o 2º 
semestre de 2019, observando o disposto: 

 

§ 1º – O aluno que possuir financiamento estudantil (FIES) ou bolsa FASB 100%, deve efetivar 
sua matrícula até 10 de julho de 2019. Após essa data, será cobrada multa no valor de R$ 50,00 
(cinquenta reais). 

§ 2º – O aluno que possuir bolsa FASB parcial ou desconto parcial, com ou sem financiamento 
estudantil, deve realizar sua matrícula até 19 de julho de 2019. Após essa data, será cobrada multa no 
valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). O aluno possuidor desse benefício e que não renovar sua matrícula 
nesse período, poderá ter o benefício suspenso ou cancelado. 

Artigo 2º - Estabelecer que o aluno deva preencher duas (2) vias do Contrato de Prestação de 
Serviços Educacionais - 2º semestre de 2019, disponível no site da instituição www.ffassis.edu.br. As duas 
(2) vias do Contrato de Prestação de Serviços devem ser preenchidas e assinadas pelo aluno e entregues ao 
Departamento de Atendimento Acadêmico (DAA), conforme prazos definidos no Artigo 1º. 

Artigo 3º - Estabelecer que seja efetivada a matrícula dos alunos que cumprirem as determinações da 
presente portaria e que estiverem sem débito na Biblioteca e no Setor Financeiro e em dia com sua 
documentação na Secretaria Acadêmica; 

 Parágrafo único - A Secretaria Acadêmica efetivará a matrícula no período indicado no Contrato de 
Prestação de Serviços desde que o aluno tenha sido aprovado nas disciplinas do período anterior, conforme 
o Regimento Interno, Artigos 69 a 74. 

Artigo 4º - Estabelecer que a partir de 10 de agosto de 2019, aos alunos que não estejam inseridos 
no parágrafo primeiro e segundo do artigo 1º, que não renovaram suas matrículas até 09 de agosto de 2019, 
seja cobrada multa de R$50,00 (cinquenta reais). 

Artigo 5º - Fixar o período de 10 a 30 de agosto de 2019 como prazo limite para a matrícula fora do 
prazo.  

 §1º - A matrícula realizada neste período deve compreender o pagamento do boleto do mês de julho 
e agosto, caso estejam vencidos; 

 §2º - Após 31 de agosto de 2019, a matrícula fora do prazo estabelecido poderá ser indeferida, 
obrigando o aluno a renová-la apenas para trancar o período, sob pena de perda de vaga. 

 §3º - O aluno que efetuar sua matrícula fora do prazo, isto é, após 09 de agosto de 2019, deve estar 
quite com as mensalidades vencidas, até a entrega do Contrato no Departamento de Atendimento 
Acadêmico (DAA). 

Artigo 6º - Informar que somente a quitação financeira sem a assinatura do Contrato de Prestação de 
Serviços Educacionais, ou vice-versa, não garante a efetivação da matrícula no 2º semestre de 2019. 

Artigo 7º - Determinar que os setores diretamente ligados aos procedimentos de matrícula encerrem 
as negociações, a emissão de bolsas de estudo e descontos do aluno até a data limite de 09 de agosto de 
2019. 

Artigo 8º - Dê-se ampla divulgação nos Campi e no site da FASB e cumpra-se. 

  
 

 
 

 
Lay Alves Ribeiro 

Diretora Geral 


