SERVIÇOS GRATUITOS DISPONIBILIZADOS NO PROTOCOLO DA FASETE:


1ª Via de Declaração - Semana de provas (por semestre);



1ª Via de Declaração de Autorização/Reconhecimento de Curso;



1ª Via de Declaração de Matrícula (por semestre);



1ª Via de Matriz Curricular (por semestre);



1ª Via de Programa de Curso;



1ª Via do Certificado de curso de especialização;



1ª Via do Diploma;



1ª Via do Histórico escolar (por semestre);



Cancelamento de Matrícula (alunos veteranos) ;



Declaração para Imposto de Renda;



Emissão de Boleto para pagamento;



Solicitação de Matrícula para Portador de Diploma (aluno egresso da FASETE);



Solicitação de Participação na Solenidade de Colação de Grau Coletiva;



Solicitação de Reabertura de Matrícula;



Solicitação de Trancamento de disciplina/dependência



Solicitação de Transferência de Turno;



Solicitação de Transferência Externa ;



Solicitação de Transferência Interna/Reopção de curso;



Trancamento de Matrícula (alunos veteranos).

SERVIÇOS PAGOS DISPONIBILIZADOS NO PROTOCOLO DA FASETE:


2ª Via do Histórico escolar (1ª Via – Gratuita) - R$ 10,00 (dez reais);



2ª Via da Declaração de Matrícula (1ª Via – Gratuita) - R$ 7,00 (sete reais);



2ª Via da Declaração (Semana de provas) (1ª Via – Gratuita) - R$ 7,00 (sete reais);



2ª Via da Declaração de Autorização/Reconhecimento de Curso (1ª Via – Gratuita) - R$ 7,00 (sete
reais);



2ª Via da Matriz Curricular (1ª Via – Gratuita) - R$ 7,00 (sete reais);



2ª Via do Programa de Curso (1ª Via – Gratuita) - R$ 5,00 (cinco reais) por disciplina;



2ª Via do Certificado de Conclusão da graduação - R$ 15,00 (quinze reais)



2ª Via do Diploma registrado - R$ 200,00 (duzentos reais);



2ª Via do Certificado de curso de especialização - R$ 100,00 (cem reais);



2ª via da carteira de identificação estudantil - R$ 25,00 (vinte e cinco reais);



Declaração de Matrícula Diferenciada - R$ 7,00 (sete reais);



Análise de documentação de público externo interessado em realizar transferência acadêmica
para a FASETE - R$ 140,00 (cento e quarenta reais);



Análise de currículo para aproveitamento de estudos realizados em outras Instituições Superiores,
antes da efetivação da matrícula na FASETE - R$ 5,00 (cinco reais) por disciplina;



Realização de prova de 2ª chamada ou prova especial, ou prova substitutiva;
Valor: R$ 35,00 (trinta e cinco reais)



Inscrição para matrícula em disciplina isolada (público externo);
Valor: R$ 35,00 (trinta e cinco reais)



Solicitação de trabalho domiciliar em função de amparo legal de doenças ou outras situações
legais, em Paulo Afonso – BA.
Valor: R$ 40,00 (quarenta reais)



Colação de Grau extemporânea (fora da data oficial).
Valor: R$ 50,00 (cinquenta reais)



Aluguel de Beca personalizada, com o símbolo da FASETE, para colação de grau e fotos para
formatura. (o uso da beca é facultativo)
Valor: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para caução, sendo devolvida em perfeitas condições,
o aluno recebe R$ 100,00 (cem reais).



Aluguel de Beca para apresentação de trabalhos acadêmicos. (o uso da beca é facultativo)
Valor: R$ 50,00 (cinquenta reais) para caução, sendo devolvida em perfeitas condições, o aluno
recebe R$ 30,00 (trinta reais) sendo devolvida no mesmo dia. Multa de 5,00 por dia de atraso.

