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Prezados alunos, 
 
 É chegado o inicio de um novo semestre letivo é com grande satisfação que estamos 
dando prosseguimento à nossa parceria. A seguir, apresentamos as informações necessárias 
para a renovação da matrícula acadêmica para o semestre 2020.2 a qual deverá ser realizada 
no site www.faculdadenovaroma.com.br, conforme instruções e datas contidas nesta circular. 
 

SUJEITO A DISPONIBILIDADE DE VAGA! 
 

DATA DE MATRÍCULA DESCRIÇÃO 

27/07 a 21/08/2020 Alunos veteranos (on-line) 

03/08 a 31/08/2020 
Reabertura de matrícula, Portadores e Transferidos 
(presencial) 

01/09 a 11/09/2020 
Retardatário (presencial com pagamento de taxa) 

 
 
PROCEDIMENTO DE MATRÍCULA PARA ALUNOS VETERANOS: 

 
1º O aluno deverá realizar sua matrícula financeira, ou seja, estar adimplente e efetuar o 

pagamento da Matrícula 2020.2 (Julho); 
2º Após pagamento da Matrícula 2020.2 (Julho), o aluno poderá realizar sua matrícula 

acadêmica acessando o site www.faculdadenovaroma.com.br, na área do aluno, o 
mesmo deverá escolher apenas disciplinas do seu período e turno. 

3º O aluno deverá ler o contrato de prestação de serviços educacionais e em 
concordando com os termos aceitar eletronicamente para prosseguir com a conclusão 
de sua matrícula. 

4º Caso o aluno escolha disciplinas além da sua oferta regular e turno diferente, estas 
serão cobradas em separado, como disciplinas adicionais. 

5º Os alunos deverão respeitar o calendário de matrículas como forma de garantir sua 
vaga, ficando sujeito à disponibilidade de vaga na disciplina para realização da 
matrícula acadêmica. Aqueles que perderem o prazo instituído ficarão sujeitos à 
disponibilidade de vaga. 

6º Após matrícula realizada, quaisquer alterações deverão ser feitas no atendimento 
acadêmico presencial. 

 
Obs.: o aluno veterano realizará a matrícula exclusivamente via internet. Caso haja algum 
problema, deverá entrar em contato com a secretaria da faculdade. 
 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 
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 O calendário acadêmico com toda a programação para o semestre 2020.2 estará 

disponível na secretaria e no site da Faculdade Nova Roma; 
 

 A matrícula acadêmica requer que o aluno esteja com suas obrigações financeiras 
regularizadas junto à tesouraria. Caso exista alguma pendência, será necessário 
procurar o setor financeiro ou entrar em contato pelo telefone (81)2128-8000; 
 

 É obrigação do aluno comunicar à Faculdade quaisquer alterações que venham a 
ocorrer em seu cadastro para que possamos manter o contato sempre atualizado. 
 

 Além do pagamento da primeira parcela da semestralidade considerada como matricula 
(julho), é necessário que o aluno esteja com toda a sua documentação pessoal e 
acadêmica regularizada e sem nenhuma pendência junto à biblioteca; 

 
 É imprescindível que o aluno formalize a matrícula escolhendo as disciplinas a serem 

cursadas no semestre; 
 

 A matrícula para alunos retardatários será realizada mediante disponibilidade de 
vagas, conforme calendário, na sede da Faculdade Nova Roma, das 09h às 20h. Além 
de todos os requisitos acima citados, esta matrícula só será efetuada mediante o 
pagamento de uma taxa de R$ 50,00 (cinquenta reais); 

 
 O regime da Faculdade Nova Roma é seriado, não sendo aceitas matrículas em 

disciplinas isoladas sem o pagamento integral da mensalidade, para os alunos regulares. 
Para maiores esclarecimentos, procurar os setores responsáveis (setor acadêmico e/ou 
financeiro) ou entrar em contato pelo telefone (81)2128-8000. 

 
 
Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. 
 
 
Secretaria Acadêmica 
Faculdade Nova Roma 
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