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RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA 2020/2 CURSO DE MEDICINA 

 
 

A Diretora Geral da FMIT – Faculdade de Medicina de Itajubá, mantida pelo CCSI – Centro de Ciências em Saúde de 
Itajubá S.A, no uso de suas atribuições legais, divulga por meio deste Edital as condições, prazos e procedimentos para 
o Processo de Renovação de Matrículas (Veteranos) para o segundo semestre de 2020 do curso de Medicina da 
Faculdade de Medicina de Itajubá. 
 
Onde se lê:  
 
4.1 DA ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO DA SEMESTRALIDADE Será ofertado desconto de 5% (cinco por cento) 
observados os prazos aqui evidenciados, para antecipação das 5 (cinco) parcelas restantes referente aos meses de 
agosto a dezembro de 2020, não se aplicando o presente desconto à primeira parcela. Terão o desconto somente os 
pedidos de antecipação realizados até 08 de agosto de 2020. Obs.: As solicitações de Antecipação de Pagamento, após 
a confirmação da matrícula (pagamento da 1ª parcela), ocorrerão somente através do portal do aluno com a utilização 
do Fluxograma de Atendimento ao Aluno: Antecipação da Semestralidade. 
 
Leia-se: 
 
4.1 DA ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO DA SEMESTRALIDADE Será ofertado desconto de 3% (três por cento) 
observados os prazos aqui evidenciados, para antecipação das 5 (cinco) parcelas restantes referente aos meses de 
agosto a dezembro de 2020, não se aplicando o presente desconto à primeira parcela. Terão o desconto somente os 
pedidos de antecipação realizados até 08 de agosto de 2020. Obs.: As solicitações de Antecipação de Pagamento, após 
a confirmação da matrícula (pagamento da 1ª parcela), ocorrerão somente através do portal do aluno com a utilização 
do Fluxograma de Atendimento ao Aluno: Antecipação da Semestralidade. 
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