
REMATRÍCULA
2º Semestre 2020



Diante da excepcionalidade do período da Pandemia, as rematrículas para o 

2º semestre serão realizadas de 04 a 08 de julho, de forma remota (online), 

através do site da Fundação das Artes (www.fascs.com.br), na área Portal do 

Aluno.

IMPORTANTE
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ACESSO AO PORTAL DO ALUNO

Ao entrar no site da Fundação (www.fascs.com.br), acesse o Portal do Aluno, conforme 
demostrado abaixo.
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Informe a matrícula, tipo do curso e senha. Em seguida clique no botão Portal do 
Aluno.

Obs. Os dados de acesso ao Portal do Aluno, foram enviados por e-mail para todos os alunos. Caso não 

tenha recebido, solicitamos que entre em contato com a Secretaria, através do telefone 11 4239-2020.

ACESSO AO PORTAL DO ALUNO
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Dentro do portal, no menu superior, clique em Rematrícula, para ser direcionado à 
página.

ACESSO AO PORTAL DO ALUNO
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PENDÊNCIA FINANCEIRA

Caso o aluno possua pendência financeira com a instituição, o acesso à rematrícula 
estará bloqueado. Neste caso, solicitamos que o aluno ou responsável entre em contato com 
a Tesouraria da Fundação das Artes. 

Bloqueado
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Caso o aluno não possua nenhuma pendência, ele será direcionado a página de 
Rematrícula. Em seguida, basta clicar no botão Contrato de Prestação de Serviço e Ficha de 
Saúde, para fazer o download dos dois documentos.

DOWNLOAD DOS DOCUMENTOS
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Após o download dos dois arquivos, o aluno poderá fazer o preenchimento e envio dos 
documentos de duas maneiras.
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CONTATOS

DOWNLOAD DOS DOCUMENTOS



Ÿ O aluno deverá imprimir as 5 páginas do Contrato, efetuar o preenchimento 
manuscrito e assinar. Fazer o mesmo com a Ficha de Saúde;

Opção 01 | IMPRESSÃO

Ÿ Clique em Selecione anexo, para selecionar e anexar o Contrato e Ficha de Saúde 
preenchidos;

Ÿ Em seguida, escanear e salvar os arquivos no seu computador. Na falta de escaner, o 
aluno poderá fotografar os documentos com a câmera do celular (desde que os dados 
fiquem legíveis);

PREENCHIMENTO E ENVIO DOS DOCUMENTOS
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PREENCHIMENTO E ENVIO DOS DOCUMENTOS

09

Ÿ Clique em “Enviar”.



Ÿ Após o download dos dois arquivos, o aluno poderá efetuar o preenchimento no 
próprio documento;

Opção 02 | PREENCHIMENTO NO PRÓPIO DOCUMENTO

PREENCHIMENTO E ENVIO DOS DOCUMENTOS
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Ÿ Em seguida salvar os arquivos no seu computador; 

Ÿ Nos campos de assinatura, o aluno ou responsável deverá inserir assinatura digital;

Ÿ Clique em Selecione anexo, para selecionar e anexar o Contrato e Ficha de Saúde 
preenchidos;

Ÿ A assinatura digital pode ser uma foto de celular da assinatura (ex: assinar numa folha 
em branco, fotografar apenas a área da assinatura e inserir a fotografia no campo 
assinatura de ambos os documentos);

PREENCHIMENTO E ENVIO DOS DOCUMENTOS
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PREENCHIMENTO E ENVIO DOS DOCUMENTOS
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Ÿ Clique em “Enviar”.



Caso haja algum problema no preenchimento dos documentos, o aluno será notificado 
no portal, o mesmo deverá efetuar novo preenchimento e repetir o processo para envio dos 
documentos.

Após o envio dos documentos, solicitamos que o aluno aguarde 3 dias para consultar o 
status da rematrícula. O aluno deverá entrar novamente no Portal do Aluno para verificar se a 
rematrícula foi efetivada.
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CONSULTA DE STATUS DA REMATRÍCULA



CONSULTA DE STATUS DA REMATRÍCULA

No caso de notificação de rematrícula rejeitada, o aluno deverá realizar o 
preenchimento correto dos documentos e efetuar novamente o processo de reenvio 
dos arquivos.

REMATRÍCULA REJEITADA | PREENCHIMENTO INCORRETO OU INCOMPLETO
FAVOR PREENCHER CORRETAMENTE E ENVIAR NOVAMENTE.
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CONSULTA DE STATUS DA REMATRÍCULA

Notificação em caso de alunos com rematrícula efetuada com sucesso:

PARABÉNS!! REMATRÍCULA EFETUADA COM SUCESSO.
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FUNDAÇÃO DAS ARTES
SÃO CAETANO DO SUL
       +55 11 4239-2020
       fascs@fascs.com.br
       instagram.com/fundacaodasartes
       facebook.com/fascs
       Rua Visconde de Inhaúma, nº 730
Bairro Oswaldo Cruz – CEP: 09571-380
São Caetano do Sul – SP
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