EDITAL Nº 04/2020
RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020
A Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, mantida pelo Instituto Educacional Santo
Agostinho, torna público, em conformidade com as normas institucionais, o presente Edital para
renovação de matrícula para o 2º Semestre de 2020, conforme condições, prazos e procedimentos
aqui especificados.
1- PERIODO DE RENOVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO ACADÊMICA
1.1. Conforme descrição abaixo, o período para renovação de matrícula para o semestre 2020/2,
para o curso Medicina da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, será dividido em três etapas:
a) 1ª ETAPA: 04 de maio a 10 de maio de 2020: nos termos do Art.9 no Anexo I;
b) 2ª ETAPA: 11 de maio a 30 de maio de 2020; nos termos do Art.9 no Anexo I;
c) 3ª ETAPA: 01 de junho a 15 de julho de 2020.
1.2. O presente edital também apresenta condições especiais para concessão de pagamento das
mensalidades e renovação de matrícula, exclusivamente para semestre 2020/02, considerando a
Pandemia causada pelo COVID-19, conforme Regulamento apresentado no ANEXO I deste Edital,
para aqueles que se enquadrarem nas condições propostas e atendam aos requisitos
apresentados no presente Regulamento.
2- PROCEDIMENTOS PARA RENOVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO ACADÊMICA
2.1. A renovação de matrícula será efetivada por meio do Portal Acadêmico, conforme ANEXO II,
que estará liberada ao acadêmico desde que atendido os seguintes requisitos:
a) Estar com situação regular, sem pendências de documentos obrigatórios;
b) Estar adimplente, sem pendências financeiras anteriores de mensalidades ou taxas;
c) Estar com situação regular com a Biblioteca, sem pendências referentes a
empréstimos e multas;
d) Com situação regular junto ao FIES: o cronograma de Aditamento será divulgado
assim que disponibilizado pelo FNDE.
2.1.1. As regras para negociação estão publicadas no site da Faculdade Santo Agostinho de
Itabuna. Após o pagamento da entrada da negociação e sua devida baixa, por meio de retorno
bancário, a rematrícula estará disponível.
2.1.2. O aluno que optar em realizar a negociação nos moldes do Regulamento do ANEXO I deverá
cumprir as disposições nele especificadas, bem como as disposições previstas no Regimento
Interno da Unidade e Calendário Acadêmico.
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2.2. As regularizações junto ao FIES e com Cartão de Vacinas (cartão de vacinas deverá ser
autenticado em cartório e enviado de maneira legível com vacinas completas /atualizadas
constando lote e assinatura do responsável), deverão ser realizadas após cessação do período de
distanciamento social.
3- DA REALIZAÇÂO DA RENOVAÇÃO DE MATRICULA
3.1. São condições obrigatórias e indispensáveis ao ato de renovação de matrícula:
a) aceite do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre o
acadêmico e/ou responsável legal e;
b) o pagamento (quitação) do boleto da primeira parcela da semestralidade 2020/02.
3.2. O acadêmico deverá acessar o www.fasa.edu.br e, por meio do Portal Acadêmico, digitar
login (CPF) e senha para realizar sua matrícula para semestre 2020/2.
3.3. Em caso de dúvidas, o acadêmico poderá enviar e-mail para
secretariaacademicaitb@fasa.edu.br.
3.4. Para formalizar a renovação, o acadêmico deverá seguir os passos abaixo descritos:
Primeiro passo: realizar reserva de vaga nas disciplinas que se pretende cursar no semestre,
através do menu: “matrícula on-line”, conforme ANEXO II;
Segundo passo: após a reserva do grupo de disciplinas, dar aceite no Contrato de Prestação de
Serviços Educacionais 2020/2 e demais termos de Ciência e Renúncia disponíveis;
Terceiro passo: após o aceite do Contrato, estará disponível no Portal o Requerimento de Pré matrícula e o boleto para pagamento. Após seleção das disciplinas e aceite de contrato, a situação
de matrícula do acadêmico receberá o status de “Pré-matrícula”.
3.5. A partir do momento em que o acadêmico realiza a rematrícula via Portal, será gerado boleto
da 1ª parcela com vencimento em 48 (quarenta e oito) horas. Sendo o boleto de rematrícula pago,
o acadêmico receberá status de “Matriculado”, e efetivando a sua confirmação.
3.6. Para acadêmicos que realizarem a rematrícula no último dia de matrícula, será gerado boleto
com vencimento em 24 (vinte e quatro) horas. Sendo o boleto de rematrícula pago, o acadêmico
receberá status de “Matriculado”, e efetivando a sua confirmação.
3.7. A confirmação de vaga nas disciplinas somente será efetivada após pagamento da 1º parcela
do semestre 2020/2.
3.8. Após vencimento do prazo estabelecido para pagamento do boleto, se não for confirmado o
pagamento da primeira parcela do semestre 2020/2, o procedimento da renovação da matrícula
do acadêmico será cancelado, e o seu status alterado de “Pré-matrícula” para “Matrícula não
confirmada MED”, sendo o contrato cancelado. O acadêmico, então, perderá o
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direito às vagas reservadas nas disciplinas que haviam sido selecionadas inicialmente.
4- DO VALOR DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS E DO
PAGAMENTO/QUITAÇÃO DA SEMESTRALIDADE
4.1. O valor total do contrato da semestralidade por conveniência do (a) ACADÊMICO
(A)/CONTRATANTE poderá ser dividido em até 06 (seis) parcelas mensais e consecutivas, sendo
que a matrícula do semestre letivo se confirma com a quitação da primeira parcela, à vista no ato
da matrícula, com vencimento em 48 horas, e o vencimento da última parcela da semestralidade
não deverá ultrapassar o dia 13 do mês de dezembro de 2020, ressalvado o disposto no Anexo I
quanto à primeira mensalidade do semestre.
4.2 CONDIÇÕES PARA ANTECIPAÇÃO DA SEMESTRALIDADE DE 2020/2:
4.2.1. Desconto de 3% (três por cento) para pagamentos efetuados até 13/08/2020.
4.2.2. Os descontos da antecipação do pagamento do semestre serão sobre a 2ª Parcela a 6ª
Parcela, para acadêmicos devidamente matriculados em 2020/2, e deverá ser solicitado por meio
do Portal Acadêmico, conforme ANEXO III deste edital.
4.2.3. Alunos ingressantes no semestre 2020/2, que realizarem matricula após 13/08/2020 poderão
solicitar desconto e realizar o pagamento da antecipação das parcelas (3ª a 6ª), até 31/08/2020.

5 - TRANCAMENTO DE MATRICULA
5.1. O prazo para este tipo de solicitação no segundo semestre de 2020 é até 15 de julho de 2020,
para acadêmicos que não renovarem matrícula para o referido semestre. Para isso, deverá ser
solicitado via portal Acadêmico ou entrar em contato n endereço eletrônico
secretariaacademicaitb@fasa.edu.br.
5.2. Para os acadêmicos que renovarem matrícula para segundo semestre de 2020, o prazo para
solicitar trancamento será divulgado no calendário acadêmico. Para isso, deverá ser protocolada
solicitação específica no portal acadêmico, e efetuar pagamento de taxa específica.
6 – DESTRANCAMENTO DE MATRICULA
6.1. O prazo para este tipo de solicitação no segundo semestre de 2020 é até 15 de julho de 2020,

podendo ser prorrogado em caso de vagas remanescentes.
6.2. A solicitação deverá ser feita via portal acadêmico. Após o deferimento, o acadêmico será
ativado para realizar sua rematrícula.

7 – INÍCIO DAS AULAS
7.1. As aulas para o segundo semestre de 2020 serão publicadas em Calendário Acadêmico.
8 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1 Caso as turmas não tenham um número mínimo de 35 (trinta e cinco) acadêmicos matriculados
por turma/disciplina, a Instituição se reserva no direito de ofertar a turma/disciplina na modalidade
de Tutoria (conforme regulamento Institucional) ou até mesmo fechar a turma e remanejar o
acadêmico para outra turma/disciplina.
8.2. Os casos omissos serão tratados de acordo com o Regimento Interno e demais normativas da
Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, além das demais legislações nacionais aplicáveis.

Itabuna, 30 de abril de 2020.

JOAQUIM JOSÉ DA CUNHA JUNIOR
DIRETOR GERAL
FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE ITABUNA

5

ANEXO I
REGULAMENTO
Este Regulamento institui modalidades de pagamento para
renovação de matrícula dos veteranos do curso de graduação de
Medicina da FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE ITABUNA,
para o Semestre 2020/02 e demais disposições.
A FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE ITABUNA, Instituição de Ensino Superior, mantida pelo INSTITUTO
EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO S.A., com endereço na Avenida Ibicaraí, nº 3270, Bairro: Nova Itabuna,
CEP: 45.611-000, na cidade de Itabuna/BA, torna público o presente Regulamento para renovação de
matrícula, destinado ao curso de Medicina, para concessão especial de pagamento das mensalidades e
renovação de matrícula, exclusivamente para semestre 2020/02, considerando a Pandemia causada pelo
COVID-19, conforme abaixo exposto:
Art. 1º - Este regulamento tem por objeto a tentativa de minimizar as consequências econômico/financeiras
decorrentes da Pandemia e reconhecimento do Estado de Calamidade Pública causado pela propagação do
Covid-19.
Art. 2º - São elegíveis os alunos regularmente matriculados no semestre 2020/01 da FACULDADE SANTO
AGOSTINHO DE ITABUNA, que se encontrem adimplentes com todas as parcelas, até abril/2020 e
respectivos semestres anteriores.
Art. 3º - Para ter direito a concessão da modalidade de pagamento, os alunos deverão seguir os passos
abaixo indicados:
I.

ALUNOS QUE NÃO ANTECIPARAM A SEMESTRALIDADE:
a)

b)

c)

d)

II.

Exclusivamente para os meses de maio, junho e julho, os alunos realizarão o pagamento de 50%
(cinquenta por cento) do valor das mensalidades (dos meses de maio, junho e julho) no prazo de
vencimento, qual seja, dia 10;
O restante, equivalente a 50% (cinquenta por cento) dos meses citados na alínea “a”, serão pagos
em até 12 (doze) vezes no cartão de crédito ou boleto bancário (nos termos da alínea “c”), com a
primeira parcela a partir do mês de outubro e as demais subsequentes;
A quantidade de parcelas será implementada considerando o prazo de integralização do curso, ou
seja, aquele eu estiver com status “concluinte”, terá seu parcelamento considerando os meses de
vínculo que ainda esteja com a IES;
Os alunos deverão realizar os pagamentos nas datas de vencimento, caso contrário, a matrícula
para 2020/02 será automaticamente cancelada.
ALUNOS QUE ANTECIPARAM A SEMESTRALIDADE:
a) Exclusivamente para os meses de julho, agosto e setembro, os alunos realizarão o pagamento
de 50% (cinquenta por cento) do valor das mensalidades (dos meses de julho, agosto e
setembro) no prazo de vencimento, qual seja, dia 10;
b) O restante, equivalente a 50% (cinquenta por cento) dos meses citados na alínea “a”, serão pagos
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em até 12 (doze) vezes no cartão de crédito ou boleto bancário (nos termos da alínea “c”), com a
primeira parcela a partir do mês de outubro e as demais subsequentes;
c) A quantidade de parcelas será implementada considerando o prazo de integralização do curso,
ou seja, aquele eu estiver com status “concluinte”, terá seu parcelamento considerando os
meses de vínculo que ainda esteja com a IES;
d) Os alunos deverão realizar os pagamentos nas datas de vencimento, caso contrário, a matrícula
para 2020/02 será automaticamente cancelada.
Parágrafo Único: os alunos que possuem qualquer tipo de Bolsa Institucional e/ou FIES Parcial estão
elegíveis as concessões indicadas neste Regulamento, contudo, devem se atentar que o valor dos 50%
(cinquenta por cento) fazem referência ao líquido já com a dedução do percentual de bolsa/Fies que possui.
Art. 4º - Caso o aluno não integralize o pagamento das parcelas nos prazos aqui descritos, sua matrícula para
o semestre de 2020/02 será automaticamente cancelada, uma vez que um dos requisitos indicados neste
instrumento é a quitação respeitando os prazos do regulamento.
Art. 5º - Art. 5º - O aluno interessado no benefício aqui descrito deverá formalizar o “aceite” no Portal
Acadêmico e, em seguida, solicitar o Instrumento de Particular de Confissão de Dívida e Parcelamento, pelo
e-mail secretariaacademicaitb@fasa.edu.br, assiná-lo e encaminhá-lo, como devolução de resposta, para o
mesmo e-mail. Após a cessação do período de distanciamento social, deverá entregar o referido documento
impresso na Secretaria Geral da Unidade, sob pena de não ser formalizada a renovação de matrícula.
Parágrafo Único: É condição essencial para a efetiva da renovação de matrícula a celebração de Instrumento
de Particular de Confissão de Dívida e Parcelamento com a IES, equivalente ao valor efetivamente acordado
e consequentemente parcelado, da qual o acadêmico formalizou o “aceite” no Portal do Aluno.
Art. 6º - Em caso de inadimplemento, a concessão será revogada automaticamente pela IES, cabendo ao
aluno inicialmente beneficiado nos termos deste Regulamento a obrigação de quitar de imediato a
integralidade das mensalidades vencidas, assim como a obrigação quitar integralmente as mensalidades
vincendas nos seus respectivos vencimentos, sob pena de ser formalizado o cancelamento automático da
renovação de matrícula para 2020/02.
Art. 7º - Em caso de trancamento, desistência do curso ou qualquer que seja o motivo, as parcelas vincendas
objeto do benefício previsto no Instrumento de Particular de Confissão de Dívida e Parcelamento, terão
vencimento integralmente antecipado para o mês subsequente ao do encerramento do seu vínculo
acadêmico com a Instituição de Ensino.
Art. 8° - Os casos omissos serão encaminhados à Direção Geral da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna.
Art. 9º - Por se tratar de mera liberalidade da IES, o presente Regulamento terá validade até 30 de maio de
2020 e, portanto, a IES reserva-se no direito de aplicar as condições estabelecidas neste instrumento,
modificá-las e/ou revogá-las a qualquer momento, quando julgar conveniente, na ocorrência de qualquer
alteração na legislação vigente ou mesmo em razão da alteração das condições que importaram em sua
publicação
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Art. 10º – Regulamento aprovado aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte em
reunião ordinária do Conselho Superior da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna.
Itabuna - Bahia, 29 de abril de 2020.

JOAQUIM JOSÉ DA CUNHA JUNIOR
DIRETOR GERAL
FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE ITABUNA

ANEXO II
PASSO A PASSO PARA REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA ONLINE 2020/2

1º passo: Acesse o portal do aluno. Você pode acessar pelo campo “Portal Aluno” no site fasa.edu.br e sera
redirecionado para a pagina inicial do portal;

2º Passo: Clique no Ícone Matricula Online

3º Passo: Depois de acessar por um dos campos, essa será sua tela com instruções muito importantes. Leia cada uma
delas e clique em “Próximo”.

4º Passo: Se não houver débitos ou qualquer outra pendência financeira, você poderá selecionar o período letivo sem
problemas, e depois clicar em “Próximo”. Se possui pendência financeira, por favor procurar o departamento financeiro
para regularização:

5º Passo: Nessa página você confirmará seus dados pessoais, e o seu status de matrícula, que ainda está “Matrícula
Não Confirmada MED”. Após verificar tudo, você poderá clicar em “Próximo”, solicitar alguma alteração, no fim da
página.

6º Passo: Aqui fica a seleção automática de disciplinas para aquele período. Pode ser que também
constem as disciplinas em atraso. Tudo verificado, agora é só clicar em “Próximo”:

7º Passo: FINALIZAÇÃO DA MATRICULA. Neste momento, será exibido o Contrato de Prestação de Serviços. Você
poderá imprimi-lo, e após ler, poderá marcar em “Li e aceito os termos do contrato” e “Finalizar matrícula”

8ª Passo: Tudo pronto! Você renovou sua matrícula! Nessa página você ainda pode obter o comprovante de matrícula,
o contrato de prestação de serviços e ser direcionado para a página de pagamento:

ANEXO III

SOLICITAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DO SEMESTRE NO PORTAL
DO ALUNO

1) Acesse o Portal do Aluno – SOLICITAÇÃO

2)

2) ANTECIPAÇÃO DE SEMESTRE

3) siga o passo a passo e aguarde até 3 dias o boleto com o valor total do
semestre. O boleto estará em Financeiro-Extrato Financeiro
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