
No caso de pendência de documentos ou pendência

financeira, é necessário regularizar a situação antes

de realizar a renovação de matrícula.

* Se você deseja realizar o acordo de mensalidades em

atraso, veja o passo a passo na sequência desse material.

Você vai visualizar as disciplinas que serão

ofertadas no seu respectivo módulo e clicar

em PROSSEGUIR.
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Para iniciar o processo de

renovação de matrícula,

clique na opção

REMATRÍCULA no Portal

Acadêmico.

RENOVAÇÃO DE 

MATRÍCULA 2020/2

O QUE É?

É a renovação do vínculo acadêmico do aluno com

a Instituição de Ensino Superior, confirmando a

continuidade dos estudos para o próximo

semestre.

COMO  REALIZAR?

A renovação de matrícula será realizada via Portal

Acadêmico, em 3 etapas:

Visualização das disciplinas do módulo1

Aceite no contrato2

Pagamento do boleto3

Na sequência você vai visualizar o Contrato

de Prestação de Serviços, clique em

ACEITAR e PROSSEGUIR.
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Nessa etapa você recebe uma mensagem

que a matrícula foi realizada com sucesso.
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Agora basta clicar em VISUALIZAR BOLETO e fazer

o download para realizar o pagamento.

Importante: Para confirmar a renovação de matrícula é

necessário realizar de pagamento do boleto.



* No menu do Portal do Aluno, clique em ACORDO. 

Na tela seguinte, você irá visualizar todo o resumo das

parcelas geradas.

Ao clicar em confirmar informações e aceitar acordo, a

primeira parcela passa a compor o boleto da renovação

de matrícula.

Após a conferência, clique em prosseguir.

Nessa tela, você visualiza o resumo do acordo e pode

imprimir os boletos das parcelas geradas para pagamento.

Ao clicar para baixar o boleto da primeira parcela do

acordo, o mesmo já está compondo o valor do boleto da

renovação de matrícula.

* Lembre-se que para realizar a renovação de matrícula é

necessário efetuar o pagamento da primeira parcela do acordo.

Se preferir, você também

pode clicar em BOLETOS no

menu principal.

Como realizar o acordo

de mensalidades em atraso?

Na tela seguinte você irá visualizar

as mensalidades em atraso,

contendo o dia do vencimento e o

valor.

Selecione todas as mensalidades e clique em prosseguir

para avançar com o acordo.

Na próxima etapa, você deve selecionar o parcelamento

de seu interesse gerando as parcelas com seus respectivos

valores e vencimentos.

Os valores de encargo são os juros gerados devido ao

atraso do pagamento das mensalidades em atraso.

Para iniciar o processo de acordo,

clique na opção ACORDO no Portal

Acadêmico.


