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Os valores discriminados abaixo são válidos para o Curso de Graduação em Filosofia
Valor da matrícula: (para ingressantes no 1º/2018)
R$ 685,00 (seiscentos e oitenta e cinco reais), correspondentes à 1ª parcela da semestralidade.
Valor da mensalidade do curso:
O valor da mensalidade é calculado a partir do número de créditos optados pelo aluno no ato da
matrícula.
Usaremos como exemplo um aluno que optou por uma grade de 20 créditos.
O valor de 1 crédito é de R$ 34,25 (trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos).
O valor da mensalidade para 20 créditos corresponde a R$ 685,00 (seiscentos e oitenta e cinco
reais).
Logo a parcela da semestralidade para um aluno que optou por uma grade com 20 créditos
corresponde à R$ 4.110,00 (quatro mil, cento e dez reais) que é igual a (1 matrícula + 5
mensalidades).
Bolsas de Estudos:
Fundo de Bolsas: Todos os alunos do curso de graduação da FATEO podem participar do
programa de Bolsas de Estudo, que concede descontos já a partir do primeiro semestre letivo. As
Bolsas para alunos são concedidas através de inscrição por Edital que obedece ao regulamento
de concessão de bolsas avaliadas por critério socio-econômico semestralmente.
Forma de reajuste:
O reajuste é anual, e obedece unicamente à variação do IPCA (Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo), consoante legislação que regulamenta essa prática escolar. No ano letivo de
2018 o reajuste correspondeu a 2,70%.
Outros encargos:
Trancamento de matrícula = R$ 128,31
Segunda chamada de prova (por disciplina) = R$ 34,48
Segunda via de conteúdo programático (por disciplina) = R$ 4,81
Segunda via de histórico escolar = R$ 34,48
Segunda via de declaração = R$ 4,81
Segunda via de boleto = R$ 2,50
Atualização sobre o valor de boleto bancário vencido = 2% multa + 0,333% juros ao dia.
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