COMUNICADO DE REMATRICULA

É de conhecimento comum que o momento vivenciado tem gerado
impactos como um todo, especialmente nas relações sociais e empresariais.
Não bastasse isso, em razão de não aparentar certezas quanto ao
término do período de pandemia e o retorno à normalidade de todas as atividades, o
futuro a cada dia e mostra mais incerto já que os efeitos prolongados dessa pandemia
tendem a fazer com que a recuperação a seus efeitos perdure por período incerto e
tortuoso.
Contra esses efeitos e visando não deixar acontecer ou ao menos tentar
não deixar acontecer aquilo o que inúmeras empresas enfrentaram no país, o Grupo
Fasipe através de ações como a flexibilização dos pagamentos, e agora, mediante
condições especiais de rematrícula, vem oferecer opções para a manutenção contratual
e permanência de seus acadêmicos, a FACULDADE FASIPE - CPA, vem através desta,
comunicar aos seus acadêmicos as novas condições de pagamento e reajustes das
mensalidades para o ano calendário de 2021.
Sendo assim, para o ano de 2021 as mensalidades dos cursos de
graduação terão reajuste de 6,00% para pagamentos em boleto bancário.
No entanto, conforme feito todos os anos em suas unidades, o
acadêmico receberá incentivos (fidelidade FASIPE), caso realize o pagamento da
anualidade de 2021 em cheques pré-datados ou cartão de crédito, conforme segue
calendário de pagamento abaixo:
•

ATÉ DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2020:
Para pagamento com cheques pré-datados ou cartão de crédito da anualidade de
2021, até o dia 21 de novembro de 2020, CONFORME CRONOGRAMA POR
CURSO, o acadêmico terá um incentivo de 6,00%, ou seja, o reajuste que seria de
6,00%, com o incentivo PASSA A SER DE 0,00%, sendo assim o acadêmico pagará
em 2021 a mesma mensalidade que pagou em 2020.

•

ATÉ DIA 31 DE JANEIRO DE 2021:
Para pagamento com cheques pré-datados ou cartão de crédito da anualidade de
2021, até o dia 31 de janeiro de 2021, o acadêmico terá um incentivo de 3,00%, ou
seja, o reajuste que seria de 6,00%, com o incentivo PASSA A SER DE 3,00%.

•

APÓS O DIA 31 DE JANEIRO DE 2021:
Com Cheques Pré-Datados ou Cartão de Crédito da anualidade de 2020, as
mensalidades passarão a ter o reajuste de 6,00%;
Vale lembrar que, para os acadêmicos que optarem pela forma de pagamento em
cheques pré-datados:
1. Poderão, como todos os anos, flexibilizar sua anualidade utilizando o
parcelamento dos planos Flex, conforme opção, bem como, seu próximo
cheque só terá compensação no mês seguinte ao último que já foi entregue
na instituição para pagamento da anualidade anterior.
2. E ainda, caso haja débito remanescente do ano anterior, o acadêmico poderá
diluir esses valores juntamente com as parcelas do próximo ano letivo.

