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      Este guia foi criado com um único objetivo: ajudar

você nessa nova etapa da sua vida. os primeiros dias

são de adaptação e conhecimento dos serviços que

estão à sua disposição. Por isso, que tranquilo,

pois aqui tem tudo o que você precisa saber nesse 

primeiro momento de sua vida acadêmica.

Boa leitura!

Bem Vindos (a) FAMETRO
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EXCELENTE LOCALIZAÇÃO
COMPLETA INFRAESTRUTURA

Idiomas

CEMETRO

FAMETRO
Unidade - 4

CLÍNICA DE 
ODONTOLOGICA

FAMETRO
Unidade - 3

CLÍNICAS

ANEXO
UNID. 1 E 2

NPJ

FAMETRO
UNID.1 E 2

FAMETRO
UNID.1 E 2
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Os horários de aula para os cursos de  GRADUAÇÃO

Turno Matutino Turno Vespertino Turno Noturno

8h às 11:40h 14h às 17:40h 18:30h às 22h
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Conheça nosso site!
www.FAMETRO.edu.br

Site totalmente adaptável para dispositivos móveis
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CONHEÇA O

PORTAL SAGU

O PORTAL SAGU é um
sistema que disponibiliza
vários serviços aos alunos.
Nele você pode.

Acesse o Portal Sagu clicando
no botão na pagina da FAMETRO

Agenda com informações institucionais
Acesse a notas e frequências das disciplinas
Declaração de matrícula
Atestado de vínculo
Plano de ensino
Contrato 
Matérias do curso
Financeiro com acesso aos boletos
Grade de Horários
Histórico escolar
Renovação de Matrícula
Envio e recebimento de mensagem
Solicitação de protocolo
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Para encontrar sua sala acesse o PORTAL DO ALUNO 

Basta usar o número de sua 
matrícula que esta na contrato
e a senha obtida na hora no
cadastro.



saiba as datas
paRA pagamento
e seus descontos

O vencimento de sua mensalidade
ocorre todo dia 30 de cada mês.

TABELA DE VENCIMENTOS 2017/2

MÊS VENCIMENTO

Jul/17 30/07/2017

30/08/2017

30/09/2017

30/10/2017

30/11/2017

30/12/2017

Ago/17

Set/17

Out/17

Nov/17

Dez/17

Formas de pagamentos

DESCONTO DE PONTUALIDADE

Desconto de 15% 

O desconto de 15% será mantido para o ano 
de 2017, no entanto para ter este benefício 
o aluno deverá realizar o pagamento da 
mensalidade até a data do vencimento do 
boleto, ou seja, no dia 30 de cada mês.

Caso o aluno efetue o pagamento em atraso, 
pagando até o dia 5 do mês subsequente ao 
vencimento, garantirá 10% de desconto.

Desconto de 10% 

SAGU
Secad e 
Tesouraria

Rede
Bancária

Cartão de
crédito

Cartão de
débito e Cartão de
crédito

Bancos;
Loterias*;
Correspondentes
bancários.

*Até R$ 700,00

Obs.: Após data 
de vencimento 
somente no 
Bradesco.

A partir da 2º mensalidade

A partir da 2º mensalidade



Conheça o aplicativo 

FAMETRO

Nele você tem acesso à:

Notas e faltas

Calendário/eventos

Horários de aulas

Extrato financeiro

Atividade complementares

Histórico escolar

Comprovante de Matrícula

Declaração de adimplência Feed de Notícias

Abrir solicitações

https://goo.gl/DxcuVL

https://goo.gl/MCfMAa



BIBLIOTECA

CONHEÇA A

UNIDADE 3

A Biblioteca FAMETRO

Inserida no contexto universitário, apresenta acervo 
bibliográficao, documentário e informacionativo dando
assim o devido apoio as atividades acadêmicas, visando
o completo atendimento ao aluno. 

Sala de estudos em grupo
Cabines individuais para estudo
sala de leitura com mesas de consulta e estudo  

Aqui você tem:  

>
>
> 

A biblioteca pode ser 
consultada pelo ícone 
biblioteca pelo site 
FAMETRO:  

Horário de funcionamento:  
Segunda à sexta-feira 8h às 22h  

Sábado 8h às 12h  



Conheça os
nossos serviços 

Núcleo de Atendimento ao
Discente

INAD

SECAD
SECRETARIA ACADÊMICA

Setor responsável pelo controle, vericação, registro e arquivo dos documentos 
acadêmicos relativos aos processos de vestibular, matrícula, rematrícula, 
transferência, adaptações, aproveitamento ou dispensa de disciplinas, notas, 
frequência e emissão de documentação escolar ocial.

O Núcleo de Apoio ao discente - NADI. Propõe a mediar, estimular e promover
ações envolvendo os discentes a não desistência da formação no curso superior.
tem por nalidade apoiar os discentes da instituição em sua qualicação didático
pedagógica, tendo em vista a otimização da qualidade do ensino desenvolvido 
pela IES no cumprimento de sua missão. 

Atendimento: 8h às 21h (Segunda à Sexta) e 8h às 11 horas (Sábado).
Obs: As renovações serão realizadas no atendimento SECAD (1º andar - unidade 1).

Atendimento: 8h às 22 horas, na sala 35 - 2º Andar da FAMETRO Unid. 1/2.    
E-mail: empregabilidade@fametro.edu.br

tensão
A extensão na Faculdade Metropolitana de Manaus – FAMETRO, tem o objetivo de 
articular o ensino, a pesquisa e as demandas da sociedade com o comprometimento 
de toda a comunidade acadêmica, buscando-se estabelecer uma relação dialógica 
entre o conhecimento acadêmico e o popular. Tem ainda como objetivo contribuir 
para a melhoria da qualidade de vida de sua comunidade interna e externa. 

Atendimento: 8h às 21 horas, na entrada da Constatino Nery, da FAMETRO Unid. 1/2.
Em frente a recepção    

Visite o site e veja os cursos disponíveis



Conheça os
nossos serviços 

EmpreM�ROEmpreM�RO

O setor de empregabilidade foi criteriosamente desenvolvido para atender a comunidade 
acadêmica da Faculdade Metropolitana de Manaus - FAMETRO. 

O setor aproxima o acadêmico do mercado de trabalho. Suas ações estão baseadas na 
busca constate por novas oportunidades que possibilitem ao estudante o experimento das
vivências prossionais, aprofundando os conhecimentos e saberes adquiridos durante o
curso.

Horário de atendimento: 8h às 21h
E-mail: empregabilidade@fametro.edu.br

Ouvidoria é um espaço que funciona como uma ponte entre a comunidade acadêmica e a
instituição 

É um serviço aberto para escutar as reivindicações, as denúncias, as sugestão e também os
elogios referentes aos diversos disponíveis.

Horário de atendimento: 8h às 22h
Canal da ouvidoria disponível na guia contatos

Cadastre seu curriculo

Registre sua sugestão ou reclamação
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Serviços das Clínicas FAMETRO

Atendimento gratuito a comunidade
- Clínica de Psicologia
- Clínica de Biomedicina
- Clínica de Nutrição
- Clínica de Fisioterapia
- Clínica de Fonoaudiologia
- Escritório Social

Núcleo de Praticas Jurídicas
-Orientações Jurídicas



Dúvidas?
Acesse o manual do aluno



@faculdadefametro_oficial@faculdadefametro

(92) 2101 1000

www.FAMETRO.edu.br


