ENCARGOS FINANCEIROS – ENGENHARIA ELÉTRICA
Pelos serviços educacionais, o(a) CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, uma
semestralidade escolar, no valor de R$6894,00, fixada na forma da lei, reajustada sempre
nos meses de janeiro ou conforme previsão legal, pagos em 6 mensalidades no valor de
R$1.149,00.
Não estão incluídos na semestralidade os serviços especiais de 2ª chamada; dependência
e adaptação; exames especiais e atividades de frequência facultativa para o aluno; material
didático, equipamentos, vestimentas e acessórios de uso individual obrigatório; vacinas e
imunizações; viagens e excursões, mesmo que técnicas ou curriculares; fornecimento de
documentos escolares; bem como também aqueles que não integrem a rotina da vida
acadêmica, inclusive estacionamento e/ou guarda de veículos; e quaisquer outros, mesmo
que não relacionados; os quais, quando disponíveis, terão os seus valores determinados
pela direção da contratada. Os serviços especiais oferecidos pela FIP-MOC encontram-se
relacionados na tabela abaixo.
TAXAS DE SERVIÇOS DA FIP-MOC
§ 3º da Cláusula 2ª do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais
Serviço
Prazo/Outros
esclarecimentos
Declaração ou Atestado de Matrícula
02 dias úteis
Certidões e Atestados – diversos
05 dias úteis
Cópia do Regimento Interno
05 dias úteis
Cópia do Regimento Médico
05 dias úteis
Expedição certificado curso de extensão
20 dias úteis
Histórico Escolar
30 dias
Inscrição para seleção em transferência
Plano de Curso (por período)

Valor R$
10,00
5,00
70,00
35,00
35,00
25,00

Conforme Edital
15 dias úteis

30,00

Conforme Edital

35,00

Registro de apostilamento

Prazo do MEC

75,00

Registro diploma curso de graduação

Prazo do MEC

(*)

Protocolo de processo transferência e obtenção de novo título

Registro certificado de Curso de Pós-Graduação

60 dias

35,00

Requerimento aproveitamento/dispensa de estudos

10 dias úteis

10,00

Requerimento de dilatação de prazo

10 dias úteis

15,00

Requerimento de Revisão de Prova ou Nota

10 dias úteis

10,00

Requerimento Prova Segunda Chamada

10 dias úteis

50,00

Requerimento Trancamento de Matrícula

05 dias úteis

30,00

Prazo do MEC

70,00

10 dias úteis

30,00

01 dia

2,00

Segunda via de registro de diploma
Segunda via de cartão magnético
Segunda via de senha Internet

Requerimento prova final

02 dias úteis

-

Retificação ou atualização de informações do acadêmico

10 dias úteis

-

Estacionamento ou guarda de veículos

Serviço não disponível

-

Guarda de bens e valores

Serviço Não disponível

-

Empréstimo de livros
Multa por atraso na devolução de livro emprestado (por dia)

Conforme
disponibilidade
.-.

Multa por atraso na devolução de livro exclusivo (por hora)

.-.

Pesquisas de artigos (comutação bibliográfica)
conforme tabela do fornecedor/banco de dados
Impressão de documentos via laboratório de informática
Demais serviços

preço

Gratuito
1,00
1,00

Instruções do
fornecedor

-

Serviço não disponível

-

Decisão Diretoria
Executiva
Nas hipóteses de não devolução de livros da biblioteca ou danos em livros, materiais e
equipamentos, didáticos ou administrativos, o aluno, o contratante e devedor solidário ficam
obrigados à indenização do valor atual do bem danificado ou não devolvido.

