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BOLETIM INFORMATIVO MEDICINA 

MATRÍCULAS VETERANOS 2021 – 1º semestre 
 

1. PERÍODO 

 

As matrículas serão realizadas no período de 08 a 21/01/2021. 

 

2. FORMA DE MATRÍCULA 
 
Neste semestre a matrícula será exclusivamente VIA INTERNET. Em sua Área Restrita, no 
site www.fema.edu.br, no ícone “Matrícula Veterano”.  
 
O aluno e o devedor solidário(*), deverão reconhecer as assinaturas em Cartório e enviar o 
contrato pelos Correios, para o endereço Avenida Getúlio Vargas, 1200, Vila Nova Santana, 
Assis/SP - 19807-130, aos cuidados da Seção de Alunos. 
 
Requisitos Necessários do Devedor Solidário*: Ser maior de 18 anos, portar RG, CPF, 
Comprovante de Residência e não possuir restrição junto aos cadastros de proteção ao 
crédito/inadimplentes (SPC e/ou SERASA). O cônjuge do aluno não poderá ser seu devedor 
solidário. Os pais do aluno menor de 18 anos não poderão ser seu devedor solidário. 
 
 

3. PROCEDIMENTOS 

 

- O boleto correspondente à matrícula será enviado pelos Correios para os alunos que não 
possuem pendências financeiras, e terá vencimento para 10/01/2021, devendo ser pago 
na rede bancária.  

- O aluno inadimplente deverá regularizar seus débitos junto à Tesouraria da FEMA, antes 
do período da matrícula, pois o boleto e o contrato só serão gerados após o acerto dos 
mesmos. O valor da matrícula será sempre integral e, a partir da mensalidade de fevereiro 
será cobrado de acordo com a quantidade de disciplinas que o aluno cursar.  

- Lembramos que a matrícula se torna efetiva somente após o pagamento do boleto e a 
entrega do contrato assinado pelo aluno ou seu representante legal, caso seja menor de 
idade e pelo devedor solidário, conforme Regimento do IMESA. 

   

 
4. ALUNOS BOLSISTAS DO FIES 

 

O aluno bolsista do FIES deverá realizar sua matrícula no mesmo período dos demais alunos 
e aguardar liberação do aditamento. 


