
EDITAL Nº 04 – REMATRÍCULAS 1º SEMESTRE 2017 

A Faculdade OPET torna pública as primeiras informações para a rematrícula do 1º semestre de 2017. Sugere-se desde já, o acompanhamento dos 

prazos para garantir os descontos, vagas nas turmas e disciplinas, bem como as melhores condições de pagamento. A rematrícula começará no dia 
17 de novembro de 2016 e poderá ser feita através do aluno online. Alunos com pendência financeira deverão, primeiramente, quitar os débitos para 

somente após terem acesso a rematrícula presencial ou online. Para o desconto ser concedido na 2ª mensalidade (a partir de fevereiro) deverão ser protocolados até o dia 
17/01/2017. E assim sucessivamente até o dia 10 do mês para receber o desconto no mês seguinte. Não haverá desconto retroativo. 

DEPARTAMENTO FINANCEIRO / SECRETARIA ACADÊMICA 

PERÍODO ATIVIDADES LOCAL 

20/10/2016 a 05/11/2016 
Desconto Empresa Convênio deverá ser renovado para 1º semestre de 2017 entregando o 

formulário preenchido + holerite no período mencionado para validação e concessão desde da 1ª 
mensalidade. 

Ceat / Contas a Receber 
 

A partir do dia 16/01/2017 
Desconto de Parentesco deverá ser solicitado após Efetivação da Rematrícula de ambos os 

Alunos com pagamento da 1ª mensalidade 
CEAT – Central de Atendimento Veterano 

07/12 a 30/12/2016 1ª mensalidade 
 

10/01/2017 a 31/01/2017 2ª 
mensalidade 

 
 

 
Renovação do Desconto em folha PRCONSIG/GOVERNO PARA MÊS DE janeiro de 07/12 até 

30/12/2016 
 

PRCONSIG CALOUROS SOMENTE A PARTIR DA PARCELA 2-0 
 

Atenção: Renovação do Desconto em folha PRCONSIG/GOVERNO PARA MÊS DE janeiro para 
Veteranos e Calouros que já realizaram rematrícula, podendo ser alterada as datas mediante 

informações no site do Estado. 
 

 
CEAT - Central de Atendimento Veterano 

17/11/2016 até 31/01/2017 
Período para confirmação de disciplinas, emissão do Boleto para pagamento em 06 parcelas, aceite 

no contrato de prestação de serviços. 
Aluno online ou Central de atendimento 

01/02/2017 até 13/02/2017 
Período para confirmação de rematrículas, emissão do boleto D+2 dias para pagamento em 05 

parcelas referente ao mês de fevereiro, aceite no contrato de prestação de serviços. 
Aluno online ou Central de Atendimento 

13/02/2017 
 

Início das aulas para Veteranos Campus Centro Cívico e Rebouças. 

 
20/02/2017 

Início das aulas para Calouros Campus Centro Cívico e Rebouças. 

01/03/2017 
 

Encerramento para rematrícula, trancamento, mudança de turma e turno. 
 

CEAT – Central de Atendimento Veterano 

13/03/2017 Encerramento para matrícula de Calouros. 
Aluno online ou Central de Atendimento 

Veterano 


