1° Passo - CADASTRO DO ALUNO

No ambiente do aluno, entre com seu login e senha
Seu login inicial é o CPF.
Sua senha inicial é o CPF
Após inserir sua senha inicial, o sistema lhe pedirá para alterar.
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2º Passo – SELECIONAR O AMBIENTE DE MATRÍCULA
Selecione a opção Secretaria Virtual-> Matricula

Após, clique no botão “Próximo passo” para avançar para a tela de atualização dos dados
cadastrais:
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3° Passo – ALTERAR DADOS PESSOAIS

Nesta tela você pode atualizar o seu e-mail ou o seu número de telefone. Caso necessite,
clique no botão alterar e estes campos ficarão disponíveis para a atualização.

Após a alteração, ou caso não tenha alteração e queira avançar, clique em “próximo passo”.
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4° Passo – INCLUIR AS DISCIPLINAS.

Selecione o tipo “Curriculares Obrigatórios”.

Após, tique na disciplina da sua matriz a ser cursada. Todas as disciplinas da sua matriz
curricular que estejam disponíveis para matrícula aparecerão para serem selecionadas.

Caso esteja sendo oferecida alguma disciplina equivalente, você poderá cursá-la no lugar da
disciplina de sua matriz. Esta disciplina equivalente aparecerá no tópico “Disciplinas
Equivalentes”. O nome da disciplina da sua matriz aparecerá logo abaixo do nome da
equivalente oferecida:
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Disciplina
equivalente

Disciplina
da sua
matriz

Após selecionar as disciplinas a serem cursadas, selecione o turno e as turmas disponíveis
aparecerão na metade inferior da tela. Após, clique no botão “incluir”:

Selecione
a disciplina

Selecione
o turno

Selecione
a turma

Clique no
botão
“incluir”.

Repita o procedimento para cada disciplina que você for selecionar.
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5° Passo – SIMULAR OS VALORES
Após a seleção de suas disciplinas, você pode fazer a simulação dos valores para verificar quanto
ficarão as suas mensalidades, clicando no botão “simular os valores”:

MENSALIDADES SIMULADAS:

OBS: Caso você possua algum benefício (FIES, PROUNI, CONVÊNIOS, etc), não aparecerá o valor
total do seu semestre. Somente aparecerá o valor que você deverá pagar diretamente à
faculdade. Você poderá verificar o valor total do seu semestre no anexo ao contrato de matrícula
disponível na tela seguinte.
Após a verificação dos valores, clique em “próximo passo” para avançar para a tela seguinte.
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ATENÇÃO: Caso você deseje rever a matrícula, alterando alguma disciplina ou turma, clique em
“passo anterior” para voltar para a tela de seleção:

Para alterar a turma:
Clique no ícone “Alterar (Lápis)” no lado direito da descrição da disciplina. Aparecerão as opções de
turmas disponíveis para que você altere.

Para excluir uma disciplina:
Clique no ícone “Excluir (Xis “X” vermelho)” no lado direito da descrição da disciplina
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Para incluir uma disciplina:
Repita o 4º passo deste tutorial.

6° Passo – CONFIRMAÇÃO DA MATRÍCULA ACADÊMICA
Esta tela contém o seu contrato de matrícula. Clique nele para ler.

Após clique em “aceito”.

Agora a sua matrícula acadêmica está completa. Não é mais possível alterar as disciplinas
selecionadas.
Encaminhe-se ao atendimento para entrega dos documentos e realização do pagamento das
mensalidades.
OBS: Caso deseje alterar alguma disciplina ou turma após a finalização da matrícula, você deve
finalizar a sua matrícula financeira (realizando o pagamento) e abrir uma solicitação no menu
“Serviços ->Solicitação de serviços” até o prazo previsto no calendário acadêmico.
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