FATENE CAUCAIA
(ALUNOS VETERANOS)

REMATRÍCULA 2021.2
Prezado(a) aluno(a),
Para o semestre 2021.1, você receberá o boleto da Rematrícula a partir
do dia 28/06/2021 com o vencimento em 10/07/2021 via e-mail e também
no portal do aluno. Após a confirmação do pagamento do boleto, a
Rematrícula será liberada, à partir do dia 01/07/2021 para confirmação
das disciplinas ofertadas.
Nota¹: O boleto da Rematrícula 2021.2 é padrão e refere-se à 20 créditos
para todos os cursos.
A sua Rematrícula 2021.2 garantirá o acesso às disciplinas com a melhor
estrutura de oferta para a efetivação do seu curso, bem como o acesso a
todos os recursos técnicos, tecnológicos e pedagógicos oferecidos pela
FATENE como: biblioteca física, biblioteca virtual, moodle (ambiente
virtual de aprendizagem), portal do aluno,plataforma EaD entre outros.
1° PASSO
Seu boleto da Rematrícula estará disponível a partir do dia 28/06/2021
(boletoreferente à Julho/2021), no seu e-mail e através do portal do aluno.
2° PASSO
O processo da Rematrícula estará disponível através do Portal do Aluno à
partir do dia 01/07/2021 e somente será liberado para os alunos que
efetuarem o pagamento do boleto da Rematrícula e que não possuam
pendências financeiras tais como: mensalidades, negociações, taxas de
biblioteca, etc
Nota²: A partir do dia 01/07/2021 a Rematrícula será liberada no Portal do
Aluno somente após efetuado o pagamento do boleto (sendo o prazo de
um dia útil para confirmação do pagamento no sistema da FATENE).

3° PASSO
Acesse o Portal do Aluno, através do link:
http://www.estudeflex.inforgeneses.inf.br/login/instituicao/fatca
À partir do dia 01/07/2021, confirme seus dados e a oferta de suas
disciplinas que estão disponíveis para a Rematrícula 2021.2, confira no
comprovante de matrícula suas disciplinas e logo após realize o aceite do
contrato eletrônico.
Nota³: O Processo de Rematrícula 2021.2 foi desenvolvido para indicar a
melhor oferta de disciplinas a cursar para adequação da sua realidade
acadêmica.
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Nota : O Ajuste de Disciplina (para os casos excepcionais), poderá
ser solicitado através do “portal do aluno” no período de 12/07/2021
à 23/07/2021.

IMPORTANTE:
Prazo para a Rematrícula 2021.2: 01/07/2021 à 31/07/2021.
Início das Aulas 2021.2 (Previsão): 02/08/2021
Fique atento aos prazos no Calendário Acadêmico 2021.2 que será
divulgado no site e enviado para o seu e-mail.

Maiores informações, entre em Contato com o nosso
atendimento:
Call Center: (85) 3299-2829

