Fundação Educaòonal São CaHos

Ofício Circular n® 005/2020
São Carlos, 24 de novembro de 2020.

Prezados (as) servidores (as), alunos (as) e usuários (as).
Encaminhamos abaixo "Cronograma de matrículas para alunos da FESC - ANO
2021".

Programas

Data

Renovação de matrículas - Todos os Programas
Educacionais (PID, UATI, UNIT, Flidroginástica e
Natação)
Períodos para solicitação de Bolsas de Estudos

01/12 a 18/12/2020

Matrículas para novos alunos

Período para solicitação de Bolsas de Estudos

01/12 a 18/12/2020
11 a 29/01/2021
11 a 29/01/2021

para novos alunos
Resultado da análise de Bolsas de Estudos

Período de Matrículas para vagas

05/02/2021
08 a 19/02/2021

remanescentes

Vencimento 1^ boleto

10/02/2021

As Bolsas de Estudos são válidas durante cada ano letivo, ou seja, o aluno
bolsista no exercício 2020 deverá solicitar novamente o benefício para o
exercício 2021, entregando documentação atualizada;
As Bolsas de Estudos Socioeconômicas são concedidas mediante análise de

documentação pessoal;
Excepcionalmente, para o exercício 2021, os atestados médicos poderão ser
entregues no início das aulas;
Os atestados médicos deverão ser entregues na Secretaria Escolar antes do
comparecimento às aulas, com a finalidade de liberação do aluno para
participação nas mesmas;
Devido à pandemia do coronavírus COVID-19 e aos cuidados com
distanciamento social, será atendida apenas uma pessoa por vez em cada
"guichê". Casos excepcionais serão avaliados pelo servidor no atendimento.
A renovação de matrícula será realizada na Secretaria Escolar do Campus 1
da FESC;
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FuTKiação Educadonai São Caríos

A entrada de pessoas a serem atendidas na Secretaria Escolar do Campus 1
será controlada levando-se em consideração à capacidade de cada recinto,
de acordo com as normas das autoridades de saúde;

Todos os alunos deverão utilizar máscaras faciais durante o período de
permanência na FESC;

Em razão da necessidade de evitar aglomerações será possível realizar a
renovação da matrícula através do link \A/ww.fesc.com.br/rematricula. em a
ser liberado a partir do dia 01/12/2020;
A renovação de matrícula será possível apenas para alunos matriculados no
ano de 2020;

Os pedidos de Bolsa de Estudo deverão ser solicitados presencialmente;
A divulgação e a execução desse cronograma ocorrerão com a preocupação
necessária no que se refere à pandemia de COVID-19 que estamos
vivenciando e será readequado em caso de possíveis determinações do
PLANO SP.

Fernando Hernique da Silva Carvalho
Diretor-Presidente da FESC
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