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ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL DE CAMAÇARI 

 

EDITAL DE MATRÍCULA PARA O PERÍODO LETIVO 2021.2 
 

A Diretora Geral da Faculdade Metropolitana de Camaçari – FAMEC, no uso de suas atribuições legais, torna públicas as 
condições que regem o processo de matrícula para o segundo semestre letivo de 2021 e referenciam as providências que deverão 
ser tomadas, as informações necessárias e as etapas a serem cumpridas por todos os alunos dos cursos de graduação da 
Instituição. 
 
1. ETAPAS E CRONOGRAMAS 

1.1 – 1ª etapa (09/07/2021) 

O aluno receberá uma mensagem, pelo Portal Acadêmico, com o Edital de Matrícula em anexo;  
 

 
1.2 – 2ª etapa (ATÉ 14/07/2021) – Matrícula Financeira 

O aluno deverá estar adimplente com suas obrigações financeiras referentes ao semestre 2021.1, assim como o boleto da 1ª 
mensalidade de 2021.2 quitado. Caso o aluno tenha dificuldade no acesso ao portal ou necessidade de negociação, deverá 
encaminhar a demanda para o e-mail financeiro@famec.edu.br ou agendar atendimento no site da FAMEC (www.famec.edu.br) 
para o Setor Financeiro, que funcionará de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h para a resolução da pendência. 
 
Destacamos que, em razão do combate a Covid-19, os atendimentos presenciais serão limitados e atenderão o protocolo de 
segurança conforme orientação dos órgãos competentes.  
 
1.3 – 3ª etapa – Matrícula Acadêmica 

A matrícula acadêmica deverá ocorrer integralmente pela internet, pelo próprio aluno, com a utilização do Portal Acadêmico, 
a partir do dia 14/07/2021 até o dia 16/07/2021. Caso o aluno tenha dificuldade no acesso ao portal, deverá encaminhar a 
demanda para o e-mail matricula@famec.edu.br ou agendar atendimento no site da FAMEC (www.famec.edu.br) para o Centro 
de Atendimento ao Aluno, que funcionará de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h. 
 

a) O aluno deverá realizar a Pré-Matrícula no Portal Acadêmico, a leitura e aceitação do contrato de prestação de 
serviços educacionais e a confirmação da matrícula.  

b) Os alunos que tiverem pendência de documentação e/ou com a Biblioteca terão suas matrículas confirmadas, 
entretanto receberão prazo de 30 (trinta) dias para a regularização, o não atendimento ao prazo resultará no 
cancelamento da matrícula.  

c) Para os que NÃO conseguiram realizar a Pré-Matrícula no Portal Acadêmico, devido à matrícula em menos de 03 
(três) disciplinas, ou impossibilidade (comprovada) do Portal, deverão enviar a demanda para o endereço 
matricula@famec.edu.br.  

Não estará garantida a vaga em todas as disciplinas escolhidas pelo aluno ao fazer sua pré-matrícula pela internet, no Portal 

Acadêmico. As vagas serão preenchidas automaticamente pelo Sistema Acadêmico, em cada disciplina, desde que o aluno 
tenha cumprido todas as etapas previstas neste Edital e o seu status, no sistema, seja o de Matriculado. 

 

2. REQUISITOS PARA A MATRÍCULA ACADÊMICA. 

a) Não apresentar pendências na Instituição que comprometam a sua vida acadêmica (biblioteca, documentação e 
financeira); 

b) Ter atendido aos requisitos estabelecidos no calendário do semestre de 2021.1, quanto à dispensa de disciplina, 
trancamento de matrícula, dentre outros; 

c) Selecionar as disciplinas para efetivação da matrícula, buscando atender aos pré-requisitos que estabelece a matriz 
curricular, a fim de evitar transtornos no momento da finalização do curso; 

d) Matricular-se em um mínimo de 03 (três) disciplinas, exceto se for concluinte. 
e) Só será permitido, ao aluno, o trancamento de até 02 (duas) disciplinas por semestre letivo. 
f) O aluno deverá matricular-se nas disciplinas de seu turno de matrícula, podendo, requerer através de requerimento no 

portal acadêmico a transferência do turno de no máximo 02 (duas) disciplinas, podendo o discente permanecer 
matriculado em no máximo 02 (duas) disciplinas do turno oposto e as demais disciplinas em seu turno vigente. 

http://www.famec.edu.br/
http://www.famec.edu.br/
mailto:matricula@famec.edu.br
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g) A solicitação referida no item “f” está passível de análise, podendo ser deferida ou indeferida. 
h) A quantidade de disciplinas matriculadas no turno vigente do aluno deverá ser maior que a quantidade de disciplina 

matriculada no turno oposto. 
 

3. PROCEDIMENTOS ESTRUTURAIS 

 Para negociação com cheque de terceiros, o titular deverá estar presente, ou será exigida a apresentação do documento 
de identidade original do titular; 

 O prazo da matrícula acadêmica não será prorrogado, salvo situações excepcionais, apreciadas por instâncias superiores. 
Os alunos que deixarem de efetuar sua matrícula serão considerados como desistentes do semestre letivo. 

 Os alunos bolsistas que não cumprirem o prazo de matrícula estipulado neste edital perderão a bolsa, em razão do 
descumprimento dos instrumentos reguladores da instituição.  

 Os alunos que perderem o prazo de matrícula deste edital deverão abrir requerimento no portal para análise de 
rematrícula pós-prazo.  

 Os alunos que tiverem seu requerimento de matrícula pós-prazo deferido deverão cumprir novo prazo de matrícula. Para 
estes alunos que realizaram a matrícula após o prazo não serão desconsideradas as faltas já atribuídas até a data da 
efetivação da matrícula, mesmo que seja constado assinatura em lista, estas não terão validade para o abono das faltas. 

 As faltas não são abonadas, podem ser justificadas. O aluno pode ter até 25% de falta, com base na carga horária da 
disciplina. 
 

4. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

 Não será permitido o recebimento de valores em espécie no Setor Financeiro. Para o pagamento de qualquer taxa deverá 
ser emitido o boleto para quitação na Rede Bancária. 

 A Cobrança Bancária da Instituição é escritural. A cobrança escritural tem três conseqüências: 
a) O Boleto recebido pelo aluno, do Setor Financeiro, só poderá ser pago na Rede Bancária no dia seguinte; 
b) O Boleto não poderá ser pago na Instituição; 
c) Após 90 dias, caso os Boletos não sejam quitados, serão encaminhados para protesto pelo Banco, de acordo com 

a legislação vigente. 
 

 

Camaçari, 09 de julho de 2021. 

Profª Celene Maria de Oliveira Santos 
Diretora Geral 


