
 

 

 

EDITAL N° 10/2019 

 

O Presidente da Associação Caruaruense de Ensino Superior e Técnico (Asces), mantenedora do Centro 

Universitário Tabosa de Almeida (Asces-Unita), Prof. Paulo Muniz Lopes, torna público que, para o conhecimento dos 

interessados, ficam abertas no Portal Acadêmico desta Instituição, as matrículas dos alunos veteranos para o semestre 

letivo de 2019.2, de acordo com o calendário abaixo: 

CURSOS DIAS HORÁRIO 

 

ADMINISTRAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, BIOMEDICINA, CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS, CIÊNCIA POLÍTICA, DIREITO, EDUCAÇÃO FÍSICA 

(Bacharelado e Licenciatura), ENFERMAGEM, ENGENHARIA AMBIENTAL, 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, ENGENHARIA QUÍMICA, FARMÁCIA, 

FISIOTERAPIA, HISTÓRIA (Licenciatura), JORNALISMO, NUTRIÇÃO, 

PEDAGOGIA (Licenciatura), RELAÇÕES INTERNACIONAIS, SAÚDE 

COLETIVA, SERVIÇO SOCIAL e ODONTOLOGIA. 

05 a 10/07/2019 

(Matrículas) 

De 0:00 do dia 

05/07/2019  

até 23:59 do dia 

10/07/2019 

 

Todos os estudantes veteranos estarão habilitados para matrícula on-line. 

A realização da matrícula estará condicionada à regularização de débitos de qualquer natureza junto à Asces-Unita. 

Os débitos relacionados à Biblioteca devem ser regularizados na Tesouraria da IES até o dia 04/07/2019. 

As negociações dos demais débitos devem ocorrer de forma presencial, diretamente na empresa parceira de 

cobranças (Brasil Cobranças: 3721-0402 / 3136-4326 / 08006068120 / 8150-8001), até o dia 04/07/2019, com o 

contratante e seu fiador, que devem apresentar cópias de RG e CPF, bem como assinar termo autorizando o acordo. 

A Asces-Unita poderá requisitar dos estudantes a apresentação dos boletos quitados do semestre 2019.1. 

Advertimos de que não haverá qualquer negociação durante o período da matrícula. 

Para a realização da matrícula é indispensável que o seu pagamento ocorra até o vencimento, 04/07/2019.  

Para efetuar o pagamento da matrícula o estudante deverá encaminhar-se a agência ou correspondente bancário. 

A Instituição disponibilizará o sistema de matrículas on-line através do endereço eletrônico 

https://portal.asces.edu.br/corpore.net/Login.aspx para todos os alunos, que deverão utilizá-lo como única forma de 

manutenção de seu vínculo junto ao Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-Unita). 

Caso seja encontrada qualquer dificuldade na realização da matrícula on-line, os interessados deverão entrar em 

contato com o suporte de atendimento, através dos números: 2103-2067 (Informática); 2103-2032 (Financeiro) ou 2103-

2024 (Acadêmico); dentro do período de matrícula. 

Expirado o prazo acima, os estudantes deverão aguardar a divulgação do edital de 2ª oportunidade de matrícula, 

podendo realizar a matrícula no prazo estabelecido pelo mesmo, mediante o pagamento de taxa no valor de R$ 40,00 

(quarenta reais). 

O acesso e frequência às aulas e atividades do semestre 2019.2 apenas será permitido aos estudantes que hajam 

realizado a sua matrícula nos prazos e condições especificados neste Edital. 

SECRETARIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO TABOSA DE ALMEIDA (ASCES-UNITA), em 05 de junho de 2019.  

 

Paulo Muniz Lopes 

Diretor Presidente da Associação Caruaruense de Ensino Superior e Técnico (Asces) 

Reitor do Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-Unita) 

https://portal.asces.edu.br/corpore.net/Login.aspx

