
Acesse o Portal do Aluno. Lá, basta 
clicar no o ícone Matrícula Online 
e seguir o passo a passo. 

COMO FAÇO PARA RENOVAR A 
MATRÍCULA PARA 2021/1?

Dias 6 e 10 de janeiro de 2021.

QUAL O PERÍODO DA 
RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA?

Está com dúvidas sobre como renovar a sua 
matrícula de Medicina, para o primeiro 
semestre de 2021?
Se liga no nosso ping pong. 

PING PONG

Chegou a hora.
REMATRÍCULA
2021/1 Medicina FAMINAS



Você deverá agendar sua análise de vida 
acadêmica (Matrícula orientada), com a 
coordenação do curso de medicina. 

E SE EU TIVER MAIS DE TRÊS 
DISCIPLINAS PENDENTES, O QUE 
DEVO FAZER? 

Para nenhum aluno veterano 
houve reajustes nas mensalidades. 

HOUVE REAJUSTE 
NAS MENSALIDADES?

Sim, se você tem até três disciplinas pendentes, 
sua matrícula para o próximo semestre estará 
liberada a partir do dia 06 de janeiro para dar o 
“aceite”. Lembrando que nesse momento você 
também poderá selecionar as disciplinas que se 
encontram pendentes, de acordo com a oferta 
de dependência em 2021/1.

TENHO ATÉ 03 DISCIPLINAS PENDENTES, 
MINHA MATRÍCULA SERÁ DISPONIBILIZADA 
PARA O PRÓXIMO SEMESTRE?



A partir de uma rigorosa análise do nosso cenário, 
conforme informamos para vocês no último comunicado, 
dessa vez, NÃO TEREMOS DESCONTOS LINEARES. Dentre 
as justificativas, destacamos:

1. Os acordos financeiros firmados no semestre passado, 
não foram cumpridos por uma parcela expressiva dos 
estudantes, aumentando, substancialmente, a taxa de 
inadimplência; 

2. A nossa expectativa é que, no próximo semestre, as 
aulas práticas sejam retomadas de maneira integral, 
presencialmente; 

3. Temos a intenção, também, de retomar – parcialmente 
– as nossas atividades presenciais na instituição, em 
todos os cursos, mesmo em disciplinas teóricas; 

4. O nosso corpo administrativo já está trabalhando de 
forma integral in loco, sendo assim, a estrutura da 
Faculdade já foi retomada;

5. Houve um aumento considerável da carga horária nesta 
nova configuração de disciplinas práticas, isso significa 
que, em algumas disciplinas, foi preciso subdividir as 
turmas;

6. Além dos convênios mantidos, foi preciso aumentar o 
número de instituições parceiras, pois com todo o 
protocolo de segurança contra a COVID-19, tivemos que 
reduzir o número de alunos por turma e, 
consequentemente, contratar mais preceptores e criar 
novos horários, aumentando, assim, nosso investimento. 

TEREMOS DESCONTO LINEAR 
ESTE SEMESTRE? 



Os veteranos do curso de Medicina poderão: 

1. Alunos com fiadores cadastrados: 

Pagamento do boleto da matrícula: até o 
dia 10 de janeiro. (em caso de sábados, 
domingos ou feriados, vencimento no 
primeiro dia útil subsequente) 

2. Alunos sem fiadores cadastrados: 

Pagamento integral da semestralidade 
com desconto de 2,5% sobre as parcelas 
de fevereiro a junho de 2021:

FIQUE ATENTO: se você quiser pagar a 
semestralidade, você deve enviar um e-mail 
demonstrando interesse para: 
medicina.creditobh@faminasbh.edu.br, 
até o dia 5 de janeiro e o vencimento do 
boleto será em 07.01.2021. 

COMO SERÃO AS FORMAS DE 
PAGAMENTO PARA 2021/1?

Para renovar a sua matrícula, você precisa quitar os seus 
débitos. Acesse o Portal do Aluno e clique em Negociar 
Débitos, antes da renovação. Vale lembrar que, se você 
não conseguir fazer a negociação até o dia 11 de janeiro, 
a partir do dia 12, sobre o valor da matrícula incidirá 
multa (2%) e juros (0,033% ao dia).  Fique atento, visto 
que a não efetivação da matrícula no prazo, o estudante 
poderá ter a sua vaga disponibilizada para o processo de 
transferência. 



Todas as nossas formas de negociação estão disponíveis 
no Portal do Aluno.  Vale lembrar também que: 

1. Firmamos uma parceria com o ALUME – Crédito 
Estudantil. Uma empresa que permite o financiamento 
do curso de medicina, para estudantes que estejam 
acima do terceiro período, com taxas muito menores 
do que as praticadas pelo mercado. Vale a pena 
conferir: https://alume.com/

2. Firmamos uma parceria com a CDL, para que você 
possa utilizar o sistema de Cheque Garantido, após a 
análise de crédito. Isso significa que, a partir de agora, 
também aceitamos cheque nas nossas negociações 
de um semestre para o outro. 

3. O nosso parcelamento das mensalidades no Cartão de 
Crédito, a partir de agora, podem ser feitos em até seis 
vezes.

4. Mantivemos a nossa parceria com o Banco Bradesco 
para que você possa financiar seu curso com taxas 
diferenciadas. 

5. Iremos manter aberto o nosso canal da 
Responsabilidade Social, com o intuito de avaliar, 
sistematicamente e de maneira individual, a situação 
de cada uma das famílias que, porventura, estiverem 
passando por uma determinada situação que as 
impeça de cumprir com o acordo firmado. 

COMO PODEMOS NEGOCIAR?



Não. Esta é uma condição especial de 
parcelamento sem nenhuma correção 
financeira na semestralidade, mas 
sem desconto.

SE EU PAGAR A SEMESTRALIDADE 
NO CARTÃO DE CRÉDITO, 
TEREI DIREITO AO DESCONTO? 

Não. O titular do cartão de crédito assume a 
responsabilidade financeira neste semestre, 
solidário ao compromisso do pagamento.

SE EU PARCELAR A SEMESTRALIDADE 
NO CARTÃO DE CRÉDITO, VOU 
PRECISAR APRESENTAR FIADOR? 

Sim. Neste caso você vai precisar apresentar um 
fiador, conforme estabelecido no contrato, até o 
dia 05.01.2021. Caso tenha alguma dúvida sobre o 
fiador você deverá encaminhar um e-mail para: 
medicina.creditobh@faminasbh.edu.br 

EU FAZIA O PAGAMENTO DA 
SEMESTRALIDADE E NÃO PRECISAVA 
DA DOCUMENTAÇÃO DO FIADOR. 
SE OPTAR POR PAGAR MENSALMENTE 
NESTE SEMESTRE, PRECISAREI 
APRESENTAR ESTA DOCUMENTAÇÃO? 



Para os alunos que financiaram 100% do 
curso através do FIES, basta acessar o Portal 
do Aluno, realizar todo o processo de 
renovação de matrícula e concluir com o 
aceite no final da operação. Para os alunos 
com percentual inferior a 100% deverão estar 
adimplentes da parte que lhes cabem o 
pagamento.

COMO FUNCIONARÁ A RENOVAÇÃO 
NO CASO DO FIES E NOVO FIES?

Os bolsistas PROUNI Integral (100%) devem 
acessar o Portal do Aluno, realizar o processo 
de renovação de matrícula e concluir com o 
aceite ao final da operação. 

COMO FUNCIONARÁ A RENOVAÇÃO 
NO CASO DO PROUNI INTEGRAL 
(BOLSA 100%)? 

Não. Enquanto as nossas atividades não retomarem 
de maneira integral, o desconto que é atrelado ao 
Coeficiente de Rendimento está suspenso. 

HAVERÁ DESCONTOS PARA OS ALUNOS 
POR COEFICIENTE DE RENDIMENTO? 



Sim. As reposições em janeiro e fevereiro são 
referentes ao 1º e 2º semestres de 2020, e a sua 
renovação será para o 1º semestre de 2021.

TENHO REPOSIÇÃO DE AULAS PRÁTICAS 
EM JANEIRO. PRECISO RENOVAR MINHA 
MATRÍCULA AGORA? 

Conforme contrato, você deverá realizar a 
matrícula e solicitar o trancamento. 
Nestes casos, serão cobrados 20% do valor 
das mensalidades restantes no semestre, 
conforme previsto em contrato, sendo 
reservada a vaga para retorno ao curso em 
2021/2. Lembramos ainda que conforme 
nosso calendário acadêmico, a data limite 
para o trancamento do curso é até dia 
10.03.2021.

QUERO TRANCAR O MEU CURSO. 
PAGO MULTA? 

A previsão é que as aulas do próximo 
semestre iniciem dia 22 de fevereiro – 
para calouros e veteranos. 

QUANDO AS AULAS DO PRÓXIMO 
SEMESTRE IRÃO COMEÇAR?



A nossa previsão é que, no próximo semestre, as aulas 
práticas sejam realizadas presencialmente. A princípio as 
aulas teóricas continuarão remotas e síncronas, porém 
temos intenção de que elas aconteçam também 
presenciais. No entanto, para que isso ocorra – conforme 
nossa expectativa – uma análise rigorosa do cenário 
epidemiológico, além da autorização dos órgãos que 
regulamentam as nossas ações serão necessárias. 

NO PRÓXIMO SEMESTRE, AS AULAS PRÁTICAS 
SERÃO REMOTAS OU PRESENCIAIS?

Não. Nosso planejamento é que todas essas atividades 
aconteçam de forma presencial.

AS ATIVIDADES AVALIATIVAS PARA 
O PRIMEIRO SEMESTRE SERÃO REMOTAS?

Se você ainda tiver alguma dúvida ou necessidade de 
negociação, fale conosco pelos canais oficiais: 
responsabilidadesocial@faminasbh.edu.br

Todas as dúvidas serão respondidas.

ESTAMOS JUNTOS. 
PERMANECEREMOS JUNTOS.


