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AVISO 01 - RETIFICAÇÃO 

 

 

 

A Fundação Educacional de Fernandópolis torna público, por este aviso, a retificação do 

Edital de Processo Seletivo n. 01/2019 – Regulamento para Concessão de Bolsas de 

Estudos Integrais e Parciais/Descontos para os Ingressantes no 1º Semestre de 2019, 

com vestibular realizado exclusivamente em 21.10.2018, conforme os itens relacionados 

abaixo: 

 

 

ONDE SE LÊ: 

 

 

1. DA PROMOÇÃO DE MATRÍCULAS 

 

A Fundação Educacional de Fernandópolis concederá descontos aos novos alunos 

ingressantes no 1º semestre de 2019 e que tenham prestado o vestibular em 21.10.2018. 

Desta maneira, conforme indicado na tabela abaixo, o valor a ser pago à vista referente às 

MATRÍCULAS nos cursos de Graduação desta Instituição de Ensino Superior, será de: 

 

De 24.10.2018 até 

12.11.2018 

De 13.11.2018 até 

28.12.2018 

R$ 199,99 R$ 249,99 

 

1.1 Para participar da referida promoção, os candidatos deverão prestar vestibular no 

dia 21.10.2018, conforme descrito anteriormente, sendo que as matrículas deverão ser 

realizadas impreterivelmente no período de 24.10.2018 à 28.12.2018. 

 

1.2 Fora deste período, os valores a serem praticados no ato da MATRÍCULA serão 

distintos e estipulados conforme os critérios da Instituição de Ensino Superior. 
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1. DA PROMOÇÃO DE MATRÍCULAS 

 

A Fundação Educacional de Fernandópolis concederá descontos aos novos alunos 

ingressantes no 1º semestre de 2019 e que tenham prestado o vestibular em 21.10.2018. 

Desta maneira, conforme indicado na tabela abaixo, o valor a ser pago, referente às 

MATRICULAS nos cursos de Graduação desta Instituição de Ensino Superior, será de: 

 

- Para pagamentos realizados mediante dinheiro ou cheque à vista: 

 

De 24.10.2018 até 

12.11.2018 

De 13.11.2018 até 

28.12.2018 

R$ 199,99 R$ 249,99 

 

- Para pagamentos realizados mediante cartão de débito ou crédito à vista: 

 

De 24.10.2018 até 

12.11.2018 

De 13.11.2018 até 

28.12.2018 

R$ 207,99 R$ 257,99 

 

1.1 As matrículas realizadas mediante pagamento em cheque fica condicionada à 

compensação dos cheques emitidos. 

 

1.2 Para participar da referida promoção, os candidatos deverão prestar vestibular no dia 

21.10.2018, conforme descrito anteriormente, sendo que as matrículas deverão ser 

realizadas impreterivelmente no período de 24.10.2018 à 28.12.2018. 

 

1.3 Fora deste período, os valores a serem praticados no ato da MATRÍCULA serão 

distintos e estipulados conforme os critérios da Instituição de Ensino Superior. 

 

 

Fernandópolis, 17 de outubro de 2018. 

 

 

 

Fundação Educacional de Fernandópolis 

Fábio Ricardo Rodrigues Fernandes 


