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Estamos chegando ao fim de um semestre de muitas 
conquistas. Felicidade é o sentimento que define poder ter 
te abraçado nesse semestre 100% presencial após anos de 
saudade desse calor humano. 

Caminharemos juntos até que você esteja preparado para sua 
vida profissional, pois o nosso compromisso é te ajudar 
a alcançar o sucesso. 

Está chegando a hora de iniciarmos uma nova etapa das nossas 
vidas, para que possamos continuar trilhando essa jornada na 
direção dos seus sonhos! 

Iniciaremos o próximo semestre com ainda mais oportunidades 
de aprendizagem e carreira. 

Disponibilizaremos a Rematrícula 2023.1 no dia 03/01 até o dia 
10/01, com desconto de pontualidade, então peço para que você 
siga rigorozamente as orientações abaixo. 



Orientações 
de matrícula 

OBSERVAÇÕES

Rematrícula com desconto de pontualidade do dia 03/01 
ao dia 10/01. Faça sua rematrícula pelo portal do aluno, 
através do processo de matrícula on-line. 

Ademais, teremos plantão presencial durante esses dias, 
das 9hrs às 19hrs. 

Lembrando que independente da data de vencimento da 
sua mensalidade, o pagamento da matrícula deve ser feito 
de acordo com as datas estabelecidas acima.

A matrícula requer que o aluno esteja com suas obrigações 
financeiras regulares. Caso exista pendência, será necessário 
procurar o Setor Financeiro; 

Além do pagamento da primeira parcela, é imprescindível 
formalizar a matrícula acadêmica selecionando no portal 
do aluno as disciplinas a serem cursadas, e aceitando  o 
seu contrato de matrícula para o semestre vigente;

É necessário, também, que o aluno pague a 1ª parcela do 
semestre 2023.1, e esteja com toda a sua documentação
acadêmica atualizada;  
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OBSERVAÇÕES

O aluno que cumprir o prazo do calendário acadêmico terá o seu 
desconto de mensalidade para a data de vencimento garantido na 
matrícula;

Após o prazo estabelecido, o valor da matrícula será cobrado 
integralmente, incluindo todos os alunos de empresas conveniadas;

O regime da Faculdade Santa Helena é seriado, não sendo aceitas 
matrículas em disciplinas isoladas sem o pagamento integral da 
mensalidade, salvo para alunos concluintes que estejam com 
pedência de 1 ou até 2 disciplinas, havendo a necessidade do aval da 
Secretária Aadêmica;

Os bolsistas integrais serão avaliados antes de efetuar a matrícula e, 
caso o aluno seja aprovado de acordo com as exigências contratuais 
necessárias, sua matrícula será liberada, condicionada ao pagamento 
da taxa de renovação de bolsa, que será 50% do valor da matrícula 
integral de acordo com seu curso e período;

O aluno não pode ter nenhuma pendência na Biblioteca. 

Caso você tenha alguma dificuldade, não exite em fazer contato 
conosco, podemos tirar suas dúvidas pelo email: 
atendimento.geral@fsh.edu.br ou pelo whatsapp: (81) 99744-4270.
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