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Todo semestre o período de matrícula traz grandes desa�os para todo o corpo 
Administrativo e Acadêmico das Instituições de Ensino. O período que 
concentra a necessidade de renovar os registros, grades, boletos e avaliar 
situações especiais de todos os acadêmicos, requer grandes esforços por parte 
da instituição e também dos alunos. Para melhorar essa prática e garantir o 
atendimento de qualidade que nossos acadêmicos merecem, para 2018.1 a 
Secretaria da Faculdade Paraíso inovou os Procedimentos de Matrícula. Com a 
nova metodologia os veteranos poderão realizar a sua renovação de forma 
mais cômoda, diminuindo o desgaste de matrículas tardias, que geram 
inconsistências em lista de chamada, entre outros problemas. 
A renovação de matrícula ocorrerá em 3 momentos: quitação �nanceira, 
renovação acadêmica e ajuste de Matrícula, caso necessário. Haverá ainda um 
período especí�co para a Renovação de Matrícula Acadêmica Atrasada, para 
atender aqueles que deixarem suas renovações para a última hora.
Inicialmente os alunos que tiverem alguma pendência �nanceira devem 
procurar a Tesouraria para negociar seus débitos e garantir a renovação 
acadêmica para o próximo semestre. Esse ano, como você pode ver na matéria 
no verso deste boletim, a FAP participará da Black Week e oferecerá condições 
especiais para quitação e negociação de débitos. 
A Renovação de Matrícula Acadêmica será realizada de 15 a 19 de janeiro de 
2018 em dias pré-determinados, respeitando escala criada a partir da letra 
inicial do primeiro nome do aluno. O calendário  detalhado está ao lado e o 
horário de atendimento será sempre de 9h às 12h e de 13h às 19h.

É importante que você não perca o dia e o horário agendado para garantir a 
sua matrícula e renovar o semestre com a tranquilidade que merece.
A Renovação da Matrícula Acadêmica tem como pré-requisito a quitação do 
boleto da mensalidade de Janeiro de 2018, que deve ser previamente pago. É 
conveniente que esse pagamento seja feito com antecedência mínima de 2 
dias, por conta dos procedimentos bancários. Alunos com débitos não 
negociados ou negociações vencidas não poderão renovar suas matrículas.
Caso tenha havido algum equívoco na Renovação da Matrícula, o aluno 
poderá, de 29 a 30 de janeiro, fazer as alterações e ajustes necessários 
diretamente no Núcleo de Atendimento ao Estudante - NAE, por ordem de 
chegada. Durante este período, o aluno que ainda não tiver quitado o boleto 
referente a renovação de matrícula, com vencimento em Janeiro de 2018, 
poderá efetuar o pagamento da mensalidade diretamente na Tesouraria da 
FAP em sua integralidade, sem o eventual benefício de desconto que tiver.
Aqueles que perderem as datas regulares para renovação de matrícula, 
deverão habilitar-se à matrícula atrasada, via requerimento online no site da 
FAP (www.faculdadeparaiso.edu.br) entre os dias 22 e 26 de janeiro. Esses 
alunos farão suas matrículas no NAE entre os dias 31 de janeiro e 02 de 
fevereiro, desde que não haja outros impedimentos. Lembrando que a 
matrícula será realizada sempre no horário de 9h às 12h e de 13h às 19h na 
Sala de Atendimento do NAE.  
Após o dia 02 de Fevereiro, para garantir o cumprimento da carga horária do 
semestre em sua totalidade e a qualidade do ensino oferecido, a FAP não 
aceitará mais matrículas para o primeiro semestre de 2018. 
‘’Ouvimos as sugestões dos nossos alunos e professores e inovamos os 
procedimentos de renovação de matrícula como forma de evitar problemas 
recorrentes, sempre no começo dos semestres. Nosso objetivo com essa e 
todas as demais ações de melhoria propostas é o de atender sempre da melhor 
maneira possível nossos alunos, que con�aram a sua formação pro�ssional à 
FAP’’, comenta Marcus Bizzo, responsável pela Secretaria Acadêmica da FAP.  

Secretaria Acadêmica da FAP inova 
na Matrícula para 2018.1
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A Black Friday é uma data muito famosa por seus descontos e grandes 
ofertas no Brasil. A data foi criada pelo varejo norte-americano e é 
utilizada por diversos países atualmente. 
Esse ano a Faculdade Paraíso aderiu a iniciativa e oferecerá diferenciais 
exclusivos para os nossos alunos que foram afetados pela crise 
econômica que assola o país e estão inadimplentes com a instituição. 
Maria Amélia, Gerente Financeira da Faculdade Paraíso, ressalta que a 
promoção serve como um incentivo para que os acadêmicos 
regularizem sua situação junto à instituição e garantam a rematrícula. 
“Normalmente as negociações são feitas na Renovação do Semestre, o 
que acaba pesando no bolso do aluno. Com a Black Week estamos

FAP adere a Black Week e oferece 
condições imperdíveis de negociação

isentando juros e multa para pagamentos dos débitos à vista e 
oferecendo ainda, para aqueles que não tem como quitar o débito de 
uma única vez, a  possibilidade de parcelamento  de 3 a 6 vezes iguais 
nos cartões de crédito, dependendo do valor em aberto“, comenta. 
A Black Week da FAP vai até o dia 01 de Dezembro. Para participar o 
aluno deve procurar a Tesouraria da FAP e aderir à condição que preferir 
entre as opções oferecidas de Segunda à Sexta-feira, de 9h às 12h e de 
14h às 20 horas. 
‘’Em 2018 teremos grandes inovações nos procedimentos de renovação 
de matrícula acadêmica para os nossos veteranos. A renovação será 
agora dividida em 3 etapas, iniciando pela �nanceira, e só será viável 
com a quitação ou negociação das mensalidades do semestre de 2017.2 
e da mensalidade de Janeiro de 2018. A Black Week da FAP é uma 
excelente oportunidade para o nosso aluno acelerar a sua renovação e 
garantir a tranquilidade que merece neste momento’’, comenta Marcus 
Bizzo, responsável pela Secretaria Acadêmica da FAP. 

Alunos do Curso de Direito da Faculdade Paraíso �zeram uma Visita 
Técnica Externa ao Museu da Justiça, no Centro do Rio de Janeiro. De 
título "Da Pedra ao Palácio" a visita apresenta a história do Poder 
Judiciário no Estado do Rio de Janeiro e possibilita ainda que os 
visitantes participem de uma simulação de Juri. 
“É importante mostrar aos alunos como tudo começou no que diz 
respeito aos tribunais, nada melhor do que começar pelo Museu da 
Justiça. O Núcleo de Práticas Jurídicas - NPJ da Faculdade Paraíso é um 
laboratório que tem por objetivo explorar todos os âmbitos do 
conhecimento dos seus estagiários e alunos, não apenas �car em sala 
vendo peças processuais.  Muitos não sabem que esses lugares têm 
acesso gratuito e são boas ideias e opções para levar a família. Fazendo 
um trabalho de formiguinha, levaremos conhecimento a todos, 
mesmo que indiretamente” - comenta a Professora Bruna Laiber, 
Coordenadora Adjunta do Curso de Direito da Faculdade Paraíso e do 
Núcleo de Práticas Jurídicas da instituição.

Núcleo de Práticas Jurídicas promove 
Visita Técnica ao Museu da Justiça

Os coordenadores de curso, Professora Clarice Coimbra e o Professor 
Roberto Litrento, estiveram no Abrigo Cristo Redentor para entregar os 
alimentos arrecadados durante a Campanha de Responsabilidade 
Social da FAP.  Foram entregues para a Instituição mais de 200 quilos 
de alimentos não perecíveis, além de produtos de higiene pessoal e 
material de limpeza.
Segundo a responsável pelo Abrigo, Sra. Cintia Magalhães, “a FAP 
colabora com a instituição há mais de dois anos. Atualmente o Abrigo 
atende 75 mulheres e 70 homens entre 60 a 98 anos de idade”, 
comenta. 
As ações de Responsabilidade Social continuam a todo vapor na FAP, 
que esse ano realizará arrecadação de alimentos não perecíveis entre 
os candidatos do Vestibular Social da instituição e realizará ainda o 
tradicional Natal Solidário, ação que envolve todos os alunos, 
professores e funcionários da instituição todos os anos para garantir 
um Natal Feliz para toda a sociedade que nos cerca. 

FAP entrega doações arrecadadas com 
as ações de Responsabilidade Social 


	Página 1
	Página 2

