Procedimento de inscrição / matrícula on line através do site da FADESP

Endereço de Cursos e Eventos:

www.fadesp.org.br/cursos

Para inscrição ou matricula:
•Acesse o endereço acima, utilizando apenas o navegador INTERNET EXPLORER;
•Escolha Cursos / Eventos / Atividades, selecione a área de seu interesse e clique no curso/evento desejado;
• com atenção as informações do curso/evento;Leia
•Clique em inscrever ou matricular
• você já fez algum curso ou evento pela Fadesp já deve ter seu Registro e senha no sistema. Digite-os no local indicado;Se
Se você não possui registro e senha, é necessário fazer o seu cadastro:
1) Clique em “novo cadastro”, preencha os dados solicitados (nome, CPF, RG, filiação, contato, endereço, e-mail, etc).
1) Clique em “continuar” para obter o número do seu Registro de acesso ao sistema de cursos e eventos da Fadesp.
Obs: é importante anotar o número do seu registro, para acessar outras vezes a sua conta, com ele, você terá acesso a uma conta no site, para
consultar o recebimento da taxa de inscrição/matrícula/mensalidade pelo banco; atualizar o seu cadastro; imprimir 2ª via de boleto ou imprimir 2ª
via de contrato do curso.
1)

Em seguida cadastre e confirme a sua senha, para concluir o seu registro;

•Clique em “continuar”, em caso de cursos, será gerado o Contrato de Adesão; aceite as Condições do Curso/Evento para a emissão do(s)
Boleto(s) de inscrição/matrícula/mensalidades. Em seguida, imprima-o(s).
• inscrição/matrícula será confirmada, mediante o pagamento do boleto de inscrição/matrícula/1ªmensalidade.Sua

Procedimento de matrícula de BOLSISTAS em cursos:
Consultar a Coordenação do Curso.

Após o cadastro no site da FADESP, acesse a sua conta, digitando o número do seu registro e a sua senha,
para:
•Alterar seus dados cadastrais;
•Consultar/Imprimir 2ª via de contrato de curso;
•Consultar pagamentos recebidos pelo banco;
•Imprimir 2ª via de boleto;
Localizar Registro Existente
Lembrar Senha Por E-mail

- Para procurar o numero do seu registro no site da FADESP, clique em Localizar Registro Existente .
- Se você esqueceu a sua senha, clique em Lembrar Senha Por E-mail, para receber o número do seu registro
e a sua senha por e-mail.

FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA
Divisão de Prestação de Serviços / Cursos
Rua Augusto Corrêa, s/n – Campus Universitário do Guamá – UFPA
CEP: 66075-110 Belém – Pará – Brasil
Fone: (91) 4005-7469 / 4005-7470

E-mail: cursos@fadesp.org.br
Site: www.fadesp.org.br
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