
 

 

ERRATA DO EDITAL DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA Nº 12 - 2022/2 
 

 

 

O Diretor Geral das Faculdades Integradas Padrão, situada à Avenida Prisco Viana, nº 215, 

Bairro Santa Catarina, Guanambi-BA, CEP nº 46.430-000, no uso de suas atribuições 

legais, torna público, em conformidade com a legislação institucional, a retificação do item 

abaixo indicado, do EDITAL DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA Nº 12 - 2022/2, conforme a seguir 

especificado, permanecendo inalterados os demais itens e subitens não mencionados. 

 

Onde se lê: 

“(...) 

 

4. DOS DESCONTOS ESPECIAIS 

 

4.1. POLÍTICA DE ANTECIPAÇÃO DE MENSALIDADES 2023 

 

4.1.1. Premissas: 

a) Considera Serviço de mensalidade, podendo ser da parcela de 1 a 6; 

b) Considera alunos com status pré-matriculado, pré-matrícula paga 

ou matriculado; 

c) Válido para calouro ou veterano. 

 

4.1.2. Percentuais de desconto: 

 

a) Aluno com as 6 parcelas em aberto, e vencimento para o mês subsequente a 

emissão do acordo, possui direito a 3% de desconto na antecipação (para 

solicitações formalizadas de 18/11/2022 até 10/01/2023); 

b)  Aluno com as 5 parcelas em aberto, e vencimento para o mês subsequente a 

emissão do acordo, possui direito a 2,5% de desconto na antecipação; 

c) Aluno com as 4 parcelas em aberto, e vencimento para o mês subsequente a 

emissão do acordo, possui direito a 2% de desconto na antecipação; 

d) Aluno com as 3 parcelas em aberto, e vencimento para o mês subsequente a 

emissão do acordo, possui direito a 1,5% de desconto na antecipação; 

e) Aluno com as 2 parcelas em aberto, e vencimento para o mês subsequente a 

emissão do acordo, possui direito a 1% de desconto na antecipação. 

4.1.3. As solicitações de antecipação de pagamento semestral, após a confirmação da matrícula 

(pagamento da primeira mensalidade) e status matriculado, ocorrerão somente através do portal do 

aluno, com a utilização do fluxograma de atendimento ao aluno: antecipação de semestre- ANEXO II. 

 

(...)” 

 

 

 

 

 



 

 

Leia-se: 

 

“(...)  

 

4. DOS DESCONTOS ESPECIAIS 

 

4.1. POLÍTICA DE ANTECIPAÇÃO DE MENSALIDADES 2023 

 

4.1.1. Premissas: 

a) Considera Serviço de mensalidade, podendo ser da parcela de 1 a 6; 

b) Considera alunos com status pré-matriculado, pré-matrícula paga 

ou matriculado; 

c) Válido para calouro ou veterano. 

 

4.1.2. Percentuais de desconto: 

 

a) Aluno com as 6 parcelas em aberto, e vencimento para o mês subsequente a 

emissão do acordo, possui direito a 3% de desconto na antecipação (para 

solicitações formalizadas de 18/11/2022 até 31/12/2022); 

b)  Aluno com as 5 parcelas em aberto, e vencimento para o mês subsequente a 

emissão do acordo, possui direito a 2,5% de desconto na antecipação; 

c) Aluno com as 4 parcelas em aberto, e vencimento para o mês subsequente a 

emissão do acordo, possui direito a 2% de desconto na antecipação; 

d) Aluno com as 3 parcelas em aberto, e vencimento para o mês subsequente a 

emissão do acordo, possui direito a 1,5% de desconto na antecipação; 

e) Aluno com as 2 parcelas em aberto, e vencimento para o mês subsequente a 

emissão do acordo, possui direito a 1% de desconto na antecipação. 

4.1.3. As solicitações de antecipação de pagamento semestral, após a confirmação da matrícula 

(pagamento da primeira mensalidade) e status matriculado, ocorrerão somente através do portal do 

aluno, com a utilização do fluxograma de atendimento ao aluno: antecipação de semestre- ANEXO II. 

 

(...)” 

Permanecem inalteradas as demais disposições não citadas nesta retificação.  

  

GUANAMBI, 22 de novembro de 2022. 
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