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Informações importantes

• A renovação da matrícula dos cursos de Graduação deve ser feita semestralmente nos meses de
julho e janeiro até o final do curso do aluno. A Renovação de matrícula deve ser feita
EXCLUSIVAMENTE através do Portal do aluno, no serviço “Renovação de Matrícula” que ficará
disponível durante o prazo de renovação previsto em Calendário acadêmico. Para a renovação de
matrícula ser realizada o discente precisará realizar o pagamento do boleto referente à primeira
parcela do novo semestre letivo que ficará disponível na aba de " carteira digital" no menu do
Portal do aluno. Após a realização do pagamento ficará liberada a renovação.

• A Renovação de matrícula só estará disponível para os alunos que atenderem os requisitos 
abaixo:

• Não possuir pendência financeira em semestres anteriores;

• Não possuir pendência de entrega de documentos obrigatórios de matrícula;

• Não possuir pendências junto à biblioteca;

• Realizar pagamento do boleto de matrícula.

• Durante a renovação o discente poderá visualizar as disciplinas previstas para o período letivo de
sua matrícula e as disciplinas em dependência. O discente poderá excluir e incluir disciplinas
conforme sua preferência para aquele semestre. O discente poderá excluir disciplinas previstas
para o seu período em vigor, desde que respeitada quantidade mínima de 3 (três) disciplinas a
cursar e poderá adicionar disciplinas pendentes, desde que respeitado o limite de 10 disciplinas
total para o semestre.

• Caso o aluno tenha pendências financeiras e realize acordo só serão disponibilizada a renovação
após 48 horas a partir da data do pagamento do boleto da primeira parcela do acordo.



A rematrícula no portal do aluno



Inclusão e Exclusão de disciplinas 



1 - Confirmando as disciplinas 
2 - Assinatura de contrato de prestação de serviços



Emissão de comprovante de    
matrícula



Finalizando o processo

• Dúvidas frequentes:

✓ Existe prazo para a renovação de 
matricula;

✓ A  renovação para alunos Fies e 
Prouni acontece via portal do 
aluno;

✓ A exclusão e inclusão de  
disciplinas devem acontecer na
renovação de matricula;

✓ Aluno Fies que pagam para a Caixa 
e os boletos aparecem em aberto
devem solicitar a localização do 
repasse FIES

✓ Alunos Prouni ou PS Prefeitura
100% não tem boleto de matrícula

✓ Bolsista prefeitura -100% , não
paga nenhuma taxa de matricula


