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A DtREçÃo DA SETREM - FAàULDADE rRÉs DE NAto, TaRNA eúBLtco, para
conhecimento dos acadêmicos, quê sêrão obedecidas as determinaçÕês abaixo para a matrícula do
ío Semestre/2o22.

A partir de 22 de novembro de 2021 alé 30 de novembro de 2021 estará disponivel no Podel
Logos o acesso a matricula para o primeiro semestre letivo de 2022, pa? os estudantes dos
seguintes cursos:

CURSO
Curso de Administ ração
Curso de Agronomia
Curso de Direito
Curso de En
Curso de Enqenharia de ComputaÇão
Curso de Engenharia de Produção
Curso de Pedagogia
Curso de Psicologia
Curso de Sistemas de lnformaÇão
lqurso de Tecnólogo em Laticínios

A matrícula estará disponível aos estudantes que estiverem em situaçáo regular junto e
tesouraria da lnstituiçáo. Passos para a rematrícula:
- Acessar o endereço: loqos.setrem.com.br
- Acessar com o login do rêsponsável econômico
- Selecionar o nÍvel "Responsável"
- Acessar o menu rematrícula
OBS: caso não lenha o /ogin e senha do responsável, se direcionar até o Centro de Tl para verificar a
situação.

Obseryação: neste semestre será observado o quantitativo dê vagas por componentê
curricular.

Para realização da matrícula para o pÍóximo semestre letivo será necessária a atualizaçâo de
contato telefônico e email do(a) acadêmico(a), sêndo obrigatório para âvançar e concluir o processo
de matrÍcula.

Ao concluir o procêsso de matrícula para o próximo semestre letivo, o(a) estudante terá
disponÍvel o boleto do mês de janeiro, no Sistema Logos. Os boletos reÍerentes aos demais meses
serâo gerados posteriormente e disponibilizados, também no Sistema Logos.

lnÍormamos que os pagamentos da mensalidade efetuados até o dia 05 de cada mês terão
um desconto de 5% de pontualidade. Estamos oferecêndo a possibilidade de dêsconto de 7o/o, paÍa
os pagamentos no 10 dia de cada mês, na opçâo dê débito em conta (sendo S% de pontualidade e
2% adicionais).

ApÓs o vencimento o tÍtulo seÍá acrescido dê multa e mora. O boleto bancário seÍá registrado
e com instrução de protesto após cinco dias do vêncimento.
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