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VALOR DAS MENSALIDADES   
MATRÍCULAS PARA 2022 

 

 

ANO/ 
SÉRIES 

VALOR 
ANUAL 

(anuidade) 

MENSALIDADES 
(12 parcelas - 

janeiro a 
dezembro de 

2022) 

TAXA 
Associação 

de Pais e 
Professores/

APP 
(1 parcela 

anual) 

MATRÍCULA/ 
REMATRÍCULA 

EM 2021 
(OUT/NOV/DEZ) 

*  

MATRÍCULA / 
REMATRÍCULA 
EM JANEIRO DE 

2022 
** 

MATRÍCULA / 
REMATRÍCULA 

EM FEVEREIRO DE 
2022 
*** 

1º e 2ª 10.647,72 887,31 106,48 206,48    
   (100,00 + 106,48) 

993,79 
 (887,31 + 106,48) 

1.074,45           
(967,97 + 106,48) 

3ª 12.808,20 1.067,35 128,08 228,08 
(100,00+128,08) 

1.195,43  
 (1.067,35 + 128,08) 

1.292,46 
  (1.164,38+ 128,08) 

 
 

1- *Realizada a matrícula/rematrícula em 2021, qual o valor a ser pago? 
 

R: O primeiro boleto, com vencimento em 05 dias, será gerado no valor de R$ 206,48 (para 1º 
ano e 2ª série) e R$ 228,08 (para 3ª série). Estes valores representam o adiantamento de R$ 
100,00, da primeira mensalidade (janeiro), acrescido da contribuição anual para a APP. O 
valor remanescente da primeira mensalidade será cobrado no boleto de janeiro. De fevereiro 
a dezembro será cobrado o valor das demais mensalidades. 

 
2- **Realizada a matrícula/rematrícula em janeiro de 2022, qual o valor a ser pago? 

 
R: O primeiro boleto, com vencimento em 05 dias, será gerado no valor de R$ 993,79 (para 1º 
ano e 2ª série) e R$ 1.195,43 (para 3ª série). Estes valores representam o valor da primeira 
mensalidade (janeiro), acrescida da contribuição anual para a APP. De fevereiro a dezembro 
será cobrado o valor das demais mensalidades. 
 

 
3- ***Realizada a matrícula/rematrícula em fevereiro de 2022, qual o valor a ser pago? 

 
R: O aluno que efetuar a matrícula/rematrícula em fevereiro de 2022 terá o valor da anuidade 
dividido em 11 parcelas. Sendo assim, em fevereiro, será gerado o primeiro boleto, com 
vencimento em 05 dias, no valor de R$ 1.074,45 (para 1º ano e 2ª série) e R$ 1.292,46 (para 
3ª série). Estes valores representam o valor da primeira mensalidade, acrescida da 
contribuição anual para a APP. De março a dezembro será cobrado o valor das demais 
mensalidades. 

 
4- Como acessar os boletos das mensalidades a pagar? 

 
R: Os boletos são disponibilizados, mensalmente, no endereço eletrônico 
www.furb.br/boleto . Para visualizar, utilize seu usuário(login) e sua senha.  

 

 

http://www.furb.br/boleto

