
 
 

 

OBSERVAÇÕES CAA 

  

Devido ao COVID 19, a CAA está operando na modalidade Home Office, as demandas 
são muitas e estamos nos esforçando para atender, abaixo listamos algumas 
observações para auxiliar nas orientações aos alunos e a comunidade interna: 

  

1. TODAS as demandas e solicitações dos alunos neste momento devem ser 
realizadas e formalizadas através do Portal do Aluno, dentre os tipos de 
requerimentos disponíveis, segue manual de como realizar solicitações; 

 

2. Os alunos que NÃO realizaram matrícula acadêmica até o momento devem pelo 
portal do aluno até o dia 28.03.2020, incluir as disciplinas para 2020.1, se 
atentando aos pontos abaixo: 

1.     Se possui pendência financeira em períodos anteriores, 
deverão através de requerimento solicitar negociação, 
detalhando se será á vista ou parcelado, data de vencimento 
das parcelas e valor de entrada, os boletos serão gerados e o 
aluno deverá imprimir no Portal do Aluno para realizar 
pagamento, após compensação do boleto o sistema estará 
liberado para seleção de disciplinas; 

2.     Disciplinas que já encerraram as vagas nas turmas, não 
estarão disponíveis para inclusão; 

3.    Disciplinas que dependem de pré requisito, não estarão 
disponíveis para seleção; 

4.    Realizar o aceite do contrato online; 

5.     Exclusão ou inclusão de disciplina após aceite no contrato 
e regularização financeira, NÃO é permitido; 

 

3. Alterações acadêmicas por falha institucional devem ser solicitadas pela 
Coordenação do curso à SECAD via e-mail; 

 

4. Dúvidas sobre FIES e PROUNI podem ser enviadas para o email 
convenios.vic@ftc.edu.br, assim como documentos solicitados, o setor também 
está operando com Whatsapp (77) 3422-8822; 

 

5. Demandas acadêmicas devem ser enviadas à SECAD secad.vic@ftc.edu.br, que 
também está atendendo pelo Whatsapp (77) 3422-8802; 

 

6. Para pagamento, os alunos devem gerar os boletos ou pagar por cartão de crédito 
no Portal do Aluno, qualquer problema abrir requerimento; 

 

 



 
 

 

7. Alunos que NÃO realizaram aceite no contrato no Portal,não realizarão pagamento 
ou possuem disciplinas não enturmadas, não serão efetivados; 

 

8. Os tutoriais sobre as aulas a distância estão no Portal do Aluno, na aba “avisos”; 

 

 

9. Os canais secundários de comunicação com a CAA, são o whatsapp (77 3422-
8819), e-mail caa.vic@ftc.edu.br, especificos para Fies e Prouni 
convenios.vic@ftc.edu.br, Whatsapp (77) 3422-8822. Por termos centenas de 
mensagens, é necessário paciência, sendo o ideal a abertura de requerimento; 

   

10. NÃO atenderemos em nossos celulares pessoais, portanto não orientar esta 
prática; 

 

11. Segue planilha contendo alunos NÃO matriculados.  

  

 


