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Taxas e serviços 

Com o propósito de manter o equilíbrio econômico e financeiro da FATEC/ULISP – Universidade Livre de São Paulo, fica estabelecido que o valor da 

semestralidade ou anuidade e para os demais encargos financeiros a serem ofertados aos alunos, adota-se o IGP-M/FGV, como índice de correção monetária 

aplicável no período, sem exclusão de outros praticados no mercado que venham a melhor representar a conjuntura econômica do momento. Na hipótese do 

IGP-M/FGV ser extinto sem a edição de substituto, fica acordado entre as partes a utilização daquele índice que melhor reflita a realidade econômica vigente. 

O crachá eletrônico terá o custo de R$ 15,00 a ser recolhido no ato da matrícula.  

* Os documentos solicitados em Regime de Urgência (RU), terão prazo de 24 horas para entrega. 

Obs 1: Não serão aceitas solicitações de documentos via telefone.  

Obs 2: Os pedidos em regime de urgência sofrem acréscimos por demandarem reorganização na programação de prazos. 

  

Descrição Valor Valor - R.U. Prazo p/ 
requerer 

Prazo p/ 
entrega 

2ª via do boleto bancário R$ 10,00 - - no ato do pedido 

2ª via de certificado R$ 13,00 R$ 23,00 - 5 dias 

2ª via do cartão eletrônico R$ 22,00 - - 1 dia 

Apostilamento de cursos R$ 73,00 - - 4 a 9 meses 

Atestado de estágio R$ 10,00 R$ 17,00* - - 

Atestados / declarações R$ 18,00 R$ 28,00* - 2 dias 

Cartão eletrônico R$ 17,00 - - 1 dia 

Certificado de eventos - R$ 13,00 - 3 dias 

Cotejo de histórico escolar - R$45,00 - 3 dias 

Colação de grau individual 1 salário 
mínimo 

- data determinada pela 
IES 

- 

Cancelamento de matrícula R$65,00 -   no ato do pedido 

Diploma de pós graduação 2ª VIA R$ 140,00 - - - 

Emissão de diploma Licenciatura e 
Bacharelado 2ª VIA 

R$ 202,00 - - 4 a 9 meses 

Histórico escolar R$ 32,00 R$ 49,00* - 5 dias 

Inscrição para SIMPÓSIO/SEM. ACAD. R$ 18,00 - - - 

Multa por atraso de devolução de livro à 
Biblioteca 

R$ 1,60 
ao dia 

- - - 

Notório saber custo da 
disciplina no 
módulo e 
semestre 

- prazo estipulado em 
calendário 

- 

Programas de disciplinas R$ 16,00 R$ 27,00* - 2 dias 

Requerimento de prova de 2ª chamada R$ 27,00 por 
prova requerida 

- 48h após o 
encerramento da 
semana de provas 

- 
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Descrição Valor Valor - R.U. Prazo p/ 
requerer 

Prazo p/ 
entrega 

Revisão de nota R$ 22,00 (por 
disciplina) 

- 48h após divulgação da 
nota bimestral 

72h após solicitação 

Requerimento de prova substitutiva R$ 19,00 por 
prova requerida 

- prazo do calendário Prazo do calendário 

Requerimento de concessão familiar R$ 18,00 - Prazo em calendário 5 dias 

Renovação de trancamento R$ 103,00 - - - 

Requerimento de matrícula tardia R$ 18,00 
(1° prazo) 
R$ 35,00 
(2° prazo) 

- - - 

Trancamento de curso R$80,00 - - no ato do pedido 

Transferência de curso interno e externo R$80,00 - - no ato do pedido 

 


