FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA
CURSOS DIURNOS E NOTURNOS - ORIENTAÇÕES PARA REMATRÍCULAS 2018/1
A circular com orientações foi encaminhada via e-mail e está disponibilizada na página do portal. Acesse o
Portal Acadêmico no site www.liberato.com.br, antes do período de rematrículas, para correção de eventuais
problemas no acesso. (Entre em contato com a Secretaria em caso de dúvidas no acesso ao portal – Fone: 3584-2017 e email:
secretaria@liberato.com.br).

PARA LIBERAÇÃO DAS REMATRÍCULAS É NECESSÁRIO:


Não possuir débitos:
- O Portal Acadêmico não permite rematrícula de aluno com parcelas em aberto.
- Negociações e situações específicas devem ser tratadas diretamente com a Tesouraria até 08/12/2017 –
agendadas via email: tesouraria@liberato.com.br



Entregar a seguinte documentação (conforme orientação das circulares enviadas aos alunos e
responsáves legais):
- Requerimento de matrícula e Termo aditivo de Contrato (impresso no portal), assinado pelo responsável legal (o
qual já tenha firmado assinatura em Contrato de Prestação de Serviços Educacionais – 1ª matrícula).
- Para alteração de endereço comparecer antecipadamente na Tesouraria com comprovante de Residência.
 PERÍODO WEB Acesso ao ambiente de matrícula/rematrícula:
-DIURNO – a matrícula será confirmada no momento da entrega do Requerimento.
-NOTURNO - entre 11 e 17/01/2018 acesso para escolha das diciplinas em Intenção de vagas. Pagamento
do Boleto, disponível no Portal, conforme vencimento para liberação do acesso às rematrículas.
 Não possuir pendências com os setores da escola:
-Secretaria, Biblioteca e Almoxarifado dos cursos.

13/12/2017
4ªfeira
14/12/2017
5ª feira
15/12/2017
6ªfeira
04 e 05/01/2018
5ª e 6ª-feira
08/01/2018
2ª-feira

Matrícula Presencial – Entrega dos documentos
Diurno – Locais alterados
Manhã – das 9h às 11h30min - Auditório
Rematrículas do Diurno – Não repetentes
Tarde - das 13h às 16h - Auditório
Noite - das18h30min às 21h - Sala 209
Manhã – das 9h às 11h30min - Auditório
Rematrículas do Diurno – Não repetentes
Tarde - e 13h às 16h – Multimídia
Manhã – das 9h às 11h30min - Auditório
Rematrículas do Diurno – Não repetentes
Tarde - das13h às 16h – Multimídia
Estágio Diurno e Recuper. Prolongada

Das 10h às 13h30min– Sala de estudos

a) Repetentes na série em 2017 - Diurno

Das 10h às 13h30min– Sala de estudos

b) Reingressos do Diurno
NOTURNO

ALUNOS

Alunos matriculados em 2017/2
Reingressos do noturno

PERÍODOS

HORÁRIO/ LOCAL

De 20/11 à 05/12/2017

Horário e atendimento do Setor de
Secretaria

04/01/2018

Das 18h às 19h30min na Secretaria

- O aluno que tenha como situação final do ano/semestre letivo EVADIDO, não poderá realizar rematrícula.
- O horário do noturno estará disponível no Site da Fundação Liberato a partir de 03/01/2018.
- DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS FINAIS DO DIURNO E NOTURNO 2017/2 – Divulgação nos painéis em frente à Escola no
dia 22/12/2017 a partir das 9h. BOLETIM NO PORTAL DO ALUNO: Noturno e Diurno: segunda semana de janeiro.
Noturno: Ajustes dos componentes curriculares: Na 1ª semana letiva, se abrirem vagas por cancelamento, serão feitos ajustes
após o período acima, somente nas matrículas dos alunos que ficarem como suplentes nos componentes curriculares solicitados.
A Secretaria chamará, por telefone ou e-mail.
ATENÇÃO ALUNOS DO NOTURNO: ASSINALEM OS COMPONENTES CURRICULARES CORRETAMENTE, DE ACORDO
COM SEU INTERESSE E LEMBREM-SE: COMPONENTE CURRICULAR SELECIONADO NO PERÍODO DE INTENÇÃO DE
VAGAS GERA MENSALIDADE!
DIURNO - Repetentes em 2017: Aluno Não Aprovado em 2016 e Reprovado no Conselho de Classe Final de dezembro/2017,
não terá renovada sua matrícula, pois será birrepetente.
Secretaria/Tesouraria, 01/12/2017

