
 

ORIENTAÇÕES PARA REMATRÍCULA DA GRADUCAÇÃO 
2º 2022 

 

 

1. A matrícula poderá ser feita de duas formas: 

 Virtual: entrar no site da FPL e preencher a Ficha de Matricula, onde deverão ser 

selecionadas as disciplinas que deseja cursar. A Ficha será enviada automaticamente para 

a Secretaria da FPL; 

 Presencial: comparecer na Secretaria no horário de 8h às 12h e preencher o 

requerimento, seguindo as orientações dos profissionais da Secretaria. 

 

ATENÇÃO: dê preferencia à matrícula virtual, considerando aspectos de segurança nesse 

momento da pandemia da COVID-19. 

 

 

2. Verifique a Tabela de Horários no site da FPL e selecione as disciplinas que deseja cursar no 

segundo semestre de 2022. 

 

Obs.: Independentemente de o discente ter ficado em exame especial ou em prova substitutiva, 

ele pode requerer sua matrícula e alterar disciplina posteriormente, nos prazos regulamentares. 

 

 

3. Realizar o pagamento da matrícula no Caixa da FPL (dinheiro ou cartões) e a modadlidade de 

PIX (chave celular (31) 98612-0865). O atendimento presencial será realizado de 8h às 12h. 

 

 

3.1. Para pagamento em nome da Fundação Cultural Dr Pedro Leopoldo – CNPJ 
23.455.561/0001-80, utilizar a alternativa: 

 PIX (chave celular (31) 98612-0865)
 Banco do Brasil
 Agência 0961-X

 Conta corrente: 4080-0
 

Obs.: o comprovante do PIX ou da transferência deverá ser encaminhado para: 

 WhatsApp: (31) 9 8612.0864 ou para 

 E-mail: sandra.aguiar@fpl.edu.br 

 

 

3.2. Iniciado o primeiro semestre letivo, as cinco mensalidades terão os seguintes prazos limite 

para pagamento: 

 julho   -            07/07/2022         

 agosto -           05/08/2022

 setembro -     08/09/2022

 outubro -        07/10/2022 

 novembro -    08/11/2022

 dezembro -    07/12/2022

 

Obs.: os boletos poderão ser emitidos pelo site da FPL. 

 

 

 

 

 

 



 

4. Negociação de débitos – consultar previamente a Ficha Financeira pelo site da FPL (seguir o 

passo a passo no Anexo 2), para, em seguida, fazer contato com a área financeira da FPL por 

telefone ou presencialmente. 

 

4.1. Para pagamento através de cartão de crédito, a negociação poderá ser realizada por 

telefone. 

 

4.2. Para negociação presencial e pagamento, o horário de funcionamento da Instituição, é de 

8h às 12h. 

 

 

ANEXO 1 
 

 
 

 

 



 

ANEXO 2 
 

PASSO A PASSO PARA CONSULTA DA FICHA FINANCEIRA 
 

Acesse o Sistema Aula, usando sua matrícula e senha. 

Abra o menu SERVIÇOS ONLINE ALUNOS. 

 

 
Depois, clique em Informações Financeiras. Em seguida, clique em Ficha Financeira do 

Aluno. 



 

 
 

Ao lado, irá aparecer sua Ficha Financeira. Para imprimi-la, clique em Versão Para 

Impressão. 


