TIRE SUAS DÚVIDAS
TESOURARIA

1. Qual o valor da mensalidade?
O valor da mensalidade para a graduação é de R$ 1.487,00 e, com
desconto, para pagamento até o último dia do mês, R$ 1.407,00.
2. Qual a data de vencimento da mensalidade?
Sempre no último dia do mês para obter o desconto.
Até o 5º (quinto) dia do mês subsequente ao vencimento da mensalidade,
sem o desconto.
Após o 5º (quinto) dia será cobrado o valor corrigido, diariamente, pelo
INPC, multa e juros.
Obs.: O desconto não é válido para matrícula ou rematrícula.
3. Posso pagar as mensalidades antecipado? Qual desconto?
Sim. Para o pagamento do semestre antecipado, o aluno tem 10% de
desconto, exceto para matrícula ou rematrícula. O valor deverá ser pago até
o vencimento da 1ª mensalidade. O pagamento antecipado das
mensalidades deve ocorrer até o prazo de vencimento da segunda parcela.
4. Quais as formas de pagamento para as mensalidades?
O aluno poderá optar por pagamento com Cartão crédito /débito, cheque
próprio ou dinheiro.

5. Posso fazer a rematrícula tendo parcelas em atraso?
Não. Para fazer a rematrícula é necessário regularizar toda dívida do
semestre anterior.
6. Quais as bolsas que FDSM oferece?
FDSM oferece bolsas parciais de estudos para alunos regularmente
matriculados:


Bolsa Estímulo, concedida aos seis melhores alunos de cada sala, no
exercício letivo anterior. A intenção da instituição é reconhecer o
esforço de cada um dos nossos alunos, incentivando-os para que sejam
sempre pessoas responsáveis e dedicadas em suas carreiras;



Bolsa de Iniciação Científica, disponibilizadas a fim de apoiar a Pesquisa
Científica, segundo critérios próprios que constam no Edital, que é
publicado no sitewww.fdsm.edu.br.



Bolsa Monitoria, disponibilizada para alunos que exercem a função de
monitor, segundo critérios próprios que constam no Edital, que é
publicado no sitewww.fdsm.edu.br.



Bolsas por grupo familiar, concedidas aos alunos, de série mais
avançada, quando há mais de um integrante do grupo familiar, como
pais ou irmãos, estudando na FDSM.



Bolsa social: através de processo seletivo publicado no site da FDSM,
www.fdsm.edu.br.



Convênio com a Polícia Militar, disponibilizada para os policiais
militares, regularmente matriculados na graduação, mediante
apresentação da declaração do órgão competente, carteira funcional e
requerimento para tesouraria.



SINPRO – Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais;



SAAE – Sindicato dos Auxiliares da Administração Escolar.

7. As bolsas são cumulativas?
Sim, o aluno poderá acumular bolsas podendo obter até 40% de desconto.
Com exceção da bolsa estímulo para o melhor aluno da faculdade, onde o
percentual é de 50%.
8. A faculdade aceita PROUNI?
Não

9. A faculdade tem algum tipo de financiamento próprio?
Não
10. Onde consigo informações sobre o Fies?
No endereço do site: http://sisfiesportal.mec.gov.br – na aba “Tire suas
dúvidas sobre Fies”.

