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EDITAL DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA 2014.2
ALUNOS VETERANOS 

Nº 03/2014

O Diretor Geral da Faculdade São Salvador, no uso de suas atribuições legais, vem divulgar os procedimentos 
para RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA DOS ALUNOS VETERANOS da FACULDADE SÃO SALVADOR, para o semestre 
letivo 2014.2.

Matrícula online

Período de realização da matrícula

PERÍODO CURSOS HORÁRIO LOCAL

02/07 a 
18/07/2014

 Administração 
 Ciências Contábeis 

De segunda a sexta 
das 08 às 21h
Sábado das 08 às 12h

Campus Iguatemi 

 Tecnologias

 Direito
 Enfermagem 
 Fisioterapia
 Nutrição
 Serviço Social

Somente poderão realizar a matrícula online, aqueles alunos que:

           Estiverem adimplentes até o último semestre cursado;
Estiverem quites com a documentação exigida para a primeira matrícula na São Salvador;
Estiverem quite com a Biblioteca;

A matricula 2014.2 será online, o discente deverá acessar o site da Faculdade São Salvador( 
WWW.saosalvador.edu.br) entrar no portal do aluno (Matrícula) com seu login e senha, selecionar as disciplinas 
que irá cursar no semestre 2014.2, seguindo a Matriz Curricular que está vinculado. 

O aluno semestralizado deverá matricular-se  em todas as disciplinas do semestre de acordo com a matriz 
curricular do curso ao qual esta vinculado.

Aluno não semetralizado (alunos que possuem disciplinas em dependência; disciplinas de semestres anteriores) 
deverá priorizar as disciplinas em dependência e/ou pendentes.  

Havendo necessidade de inclusão e exclusão de disciplina, uma única vez será permitida tal mudança.                
Não será permitido a matricula em disciplinas com sobreposição de horários (choque de horário).

 O aluno deve estar com todas as pendências financeiras, administrativas e acadêmicas, dos períodos                 
anteriores, solucionadas para que tenha sua matrícula concluída

O aluno devera matricular-se em disciplinas oferecidas no turno específico de ingresso. Caso o aluno opte por 
cursar em mais de um turno, no mesmo período, devera fazer uma solicitação no núcleo de atendimento ao 
aluno dentro do prazo estabelecido no calendário acadêmico, cuja solicitação será encaminhada para 
coordenação para analise e deliberação.
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Depois de inserir as disciplinas, o aluno devera imprimir o boleto e fazer o pagamento para que sua 
matrícula seja efetivada. O valor do boleto refere-se à quantidade de disciplinas alocadas.

        O pagamento do boleto contempla a primeira parcela 1/6 da semestralidade. O vencimento das parcelas    
mensais subsequentes de agosto a dezembro será com desconto no dia 05 cada mês. 

• Parcela 2/6 – referente ao mês de agosto;
• Parcela 3/6 – referente ao mês de setembro;
• Parcela 4/6 – referente ao mês de outubro;
• Parcela 5/6 – referente ao mês de novembro;
• Parcela 6/6 – referente ao mês de dezembro.

 
 As parcelas vencidas e não pagas estarão sujeitas a multa de 2% ao mês e até 0,33% limitada à taxa SELIC de 
acordo TAC/MP de 21/10/2010.

  
OBS: De acordo com os contratos de convênios firmados com órgãos públicos/empresas privadas e a FSS, os 
alunos conveniados terão, em seus boletos de mensalidades, o valor da mensalidade com o respectivo desconto 
no dia 05 de     cada mês  ,   sendo que o não pagamento no referido vencimento implica na perda do desconto no  
mês vigente.

 Em qualquer das modalidades de bolsa, o inadimplemento do aluno bolsista por período igual ou superior a 60 
(sessenta) dias dará à CONTRATADA o direito de cancelar a respectiva bolsa.

Tabela de valores dos cursos:

Cursos Mensalidade
Desconto para pagamento até 
o dia 05 do mês

Preço com desconto para 
pagamento até dia 05 do mês

Administração (Manhã/ Noite) R$ 537,90 5% R$ 511,00
Ciências Contábeis (Manhã/ Noite) R$ 537,90 5% R$ 511,00
Direito (Manhã/ Noite) R$ 871,20 5% R$ 827,64
Enfermagem (Manhã/Noite) R$ 871,20 5% R$ 827,64 
Fisioterapia (Manhã/ Noite) R$ 641,30 5% R$ 609,23
Nutrição (Manhã/ Noite) R$ 641,30 5% R$ 609,23
Serviço Social (Manhã/ Noite) R$ 537,90 5% R$ 511,00
Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos 
(Manhã/ Noite)

R$ 396,00
5%

R$ 376,80

Tecnologias em Gestão (Linhas de Formação) 
(Manhã/ Noite)

R$ 396,00
5%

R$ 376,80

Aqueles alunos que estão inadimplentes poderão fazer sua negociação pagando seu debito até o 
dia 10 de junho 2014 com entrada de 40% dividindo o restante da sua divida em 3x no cartão de 
credito ou cheque pré-datado.  Após dia 10 de junho 50%, e o restante em até 3x.

Não será motivo de justificativa o aluno que não efetuar sua matrícula por se encontrar viajando ou fora do seu 
domicílio, uma vez que o regulamento da FSS assegura-lhe o direito de fazer sua matrícula online.
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Salvador/BA, 25 de junho de 2014.

Original assinada pelo Prof. Renato Geraldo Evangelista Salles Junior 
 Sra. Rozilene Lopes de Brito e Sra. Charlene Costa Bispo

      
  Rozilene Lopes de Brito                                                                  Charlene Costa Bispo
Coordenadora do Financeiro                                                                            Secretária Geral

Renato Geraldo Evangelista Salles Junior 
Diretor Geral
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