Informativo Financeiro AMF
Registro de Boletos: nossos boletos são
registrados dia 25 de cada mês (por ex.,
dia 25/10 registramos boletos para
vencimento em novembro).
Ajuste de Disciplinas: nos casos de
ajustes de disciplinas, o aluno deve
retirar os novos boletos no Portal do
Aluno (orientamos que cada aluno emita
seus boletos diretamente do Portal,
neste caso).
Obrigatoriedade de Registro: devido a esta obrigatoriedade, o
aluno poderá pagar sem a impressão do boleto - basta acessar
seu App do banco em DDA; encontrará o nome FOIL Ltda.; esse
será o boleto da AMF; pagando em dia lembre-se que você não
perde o desconto adimplência.

Informativo Financeiro AMF
Você conhece a
Central de Atendimento ao Aluno?
Trata de negociações, acordos e
parcelamentos.
Atendimento individualizado e
personalizado para o aluno AMF.
Paulo (55) 9 9607 5119 paulo.atendimento@faculdadeam.edu.br
Dieni (55) 9 9614 5507 dieni@faculdadeam.edu.br

Pagamentos de boletos: orientamos o aluno a fazê-lo em qualquer
agência bancária, lotérica, App do celular, DDA que poderá consultar e
pagar inclusive sem impressão do boleto.
Necessidade de impressão: pode ser retirado no Portal do Aluno (onde
poderá consultar todos os pagamentos realizados), e ainda diretamente
no Setor Financeiro da AMF.

Informativo Financeiro AMF
Pensamos tanto em nosso aluno que
nosso mediador faz contato:
- Antes do vencimento: você irá receber
um lembrete de pagamento;
- Em caso de atraso: um comunicado de
atraso;
- Inadimplência: ligação e e-mail para
negociação.

Atenção! Não confunda: a nota fiscal eletrônica não configura cobrança. A
mesma refere-se ao boleto já emitido, sendo esse um documento fiscal.
Paulo (55) 9 9607 5119 paulo.atendimento@faculdadeam.edu.br
Dieni (55) 9 9614 5507 dieni@faculdadeam.edu.br

Informativo Financeiro AMF
Sobre seu FIES
Já aceitou o aditamento do seu FIES?
Fique atento aos prazos de cada
semestre!

Em caso de não ser validado, acarretará
que o aluno deverá acertar com
recursos próprios o semestre não
aditado.
Contato: Rafaella Antunes
55-99624 8538
Secretaria Acadêmica-CPSA FIES
55 3289-1139 | 55 3289-1141
secretaria.rafaella@faculdadeam.edu.br

Informativo Financeiro AMF
Entenda o seu FIES:








Matrícula

AMF valores

CPSA

Cpsa

Você tem contrato FIES com a Caixa
Econômica Federal (CEF);
AMF confirma o vínculo e recebe repasse dos
seus pagamentos realizados à CEF;
A data de seu vencimento na CEF é diferente
do vencimento das parcelas na AMF;
Rematrícula: precisa estar em dia com os
pagamentos junto à CEF;
Aditamento: para próximo semestre precisa
estar em dia com a CEF. Fique atento aos
prazos sempre!

Pgto boleto
AMF (em dia)

FIES: entregar
contrato AMF

Aditar a cada
semestre

