COMUNICADO REMATRÍCULA FKB – 2º SEMESTRE 2021
Itapetininga, 17 de junho de 2021

A Fundação Karnig Bazarian, com sede na Rodovia Raposo Tavares,
Km 162, Bairro Nova Itapetininga, Município de Itapetininga, Estado de São
Paulo, pessoa jurídica de direito privado, mantenedora das Faculdades
Integradas de Itapetininga, vem informar o que segue:
Considerando a situação da pandemia no país por conta do COVID19 (novo Corona Vírus), Orientamos os procedimentos para a rematrícula

referente ao 2º semestre de 2021, que terá inicio em 22 de junho de
2021.
Com a intenção de facilitar as rematrículas e o atendimento ao aluno,

quaisquer as solicitações de rematrícula deverão ser feita através do
novo portal do aluno, na aba requerimentos, anexar os documentos
solicitados e após a confirmação dos dados a Instituição irá gerar os contratos
e termos necessários para o seguimento, o aluno irá imprimir, assinar a
documentação junto com seu avalista, escanear e devolver no portal do aluno,
o pagamento deverá ser feito através de depósito, transferência bancária, ou
PIX pelo CNPJ – (50.790.823/0001-36), e encaminhar o comprovante ao e-mail
financeiro@fkb.br, ou ainda diretamente na Instituição.

Alunos com pendências financeiras, ou reprovas por falta e
nota, deverão vir até a Instituição para formalizar sua rematrícula , e
deverão solicitar pelo e-mail rematricula2021@fkb.br, estes alunos (as) deverão
preencher o requerimento de rematrícula com todos os dados solicitados e

encaminhar, via e-mail, para realização da mesma, bem como agendar o dia em
que efetuará sua rematrícula. Tudo isso, através do e-mail direcionado, devendo
o aluno (a) se indenticar com nome, RA, curso, módulo, deixando, ainda, um
número de telefone para contato, de preferência celular.
Após isso o aluno (a) e seu respectivo avalista e cônjuge (se houver),
deverão se digirir à FKB para assinatura do contrato e efetuar o pagamento
referente à primeira mensalidade na data agendada, uma vez que a rematrícula
já estará pronta, evitando aglomeração no espaço.
Informamos que as rematrículas serão realizadas na sala do SAAE
FKB, com senhas e por ordem de chegada, tendo sido tomadas as prevenções de
limpeza, distanciamento e organização do espaço.
Lembrem-se de que todos deverão usar máscaras e trazer suas
canetas, para melhor segurança na rematrícula.
Esta medida será aplicada enquanto durar a situação da pandemia do
Covid-19. Qualquer outra solicitação, necessidade, dificuldade ou dúvida para o
procedimento informado, estamos atendendo pelos e-mails secretaria@fkb.br,
saae@fkb.br e protocolo@fkb.br .
Com os melhores votos de estima e consideração a todos, colocome à disposição para qualquer esclarecimento adicional.
Atenciosamente,

________________________
Prof. Rodrigo Furtado Borges Neto
Secretário Geral FII

________________________
Prof. Rafael Felipe de Almeida
Diretor Geral FII

