Manual Rematricula EAD
Autoatendimento
Acesso através do Autoatendimento do Aluno:

Informar CGU ou E-mail e clicar em conectar:

Existem duas formas de acesso: através do banner localizado no topo da página ou através do menu localizado
à esquerda selecionando o item Rematrícula EAD:

Na tela inicial será apresentado o campo para validação do seu e-mail. Inserir um e-mail válido, que servirá para
contato da Universidade com você ou para acesso ao Autoatendimento:

Após preenchimento do mesmo, clicar em Avançar. Neste momento, a mensagem abaixo será apresentada:

Para informar um novo e-mail, basta voltar e informar o novo endereço eletrônico de contato e clicar em
Avançar:

Após preenchimento desta informação, será apresentada a tela de Seleção de Currículos. Nela, são apresentados
os currículos de EAD que você possui vínculo e a situação do mesmo. Para prosseguir, clique em Avançar:

Caso possua situação Trancado ou Evadido, a mensagem abaixo será apresentada:

Caso possua pendências financeiras, a tela a seguir será apresentada:

Nesta tela são apresentadas as pendências financeiras do aluno junto à Instituição. Nesta tela é possível solicitar
a reemissão de boletos vencidos, realizar acordos, protocolar comprovantes de pagamentos e realizar o contato com o
Apoio Financeiro EAD através do botão Fale Conosco.
Ao clicar em uma destas opções, o aluno acessará uma nova conexão, e com isso a mensagem abaixo será
apresentada. Após as solicitações, o aluno deverá conectar-se novamente na tela de rematrícula EAD.

Quando o aluno clicar no botão Protocolo, acessará automaticamente o tipo de processo referente ao
comprovante de pagamento.

Para voltar ao processo de rematrícula, o aluno deve clicar novamente no item Rematrícula EAD localizado na
página inicial do novo Autoatendimento.
Se o aluno não possuir pendências financeiras, não terá acesso a página em questão e passará
direto para a tela de disciplinas.
Após avançar o item de Pendências Financeiras, o aluno visualiza a tela de Disciplinas na qual são apresentadas
as disciplinas que o mesmo irá cursar no regime REGULAR e a disciplina REPROVADA (se o aluno tiver reprovação em
alguma disciplina, será cursada como RER).
No caso da disciplina RER, o aluno pode selecionar ou não. Caso não queira fazer a matrícula nesta disciplina
reprovada, a mesma não deverá permanecer selecionada.

Caso o aluno não tenha disciplinas reprovadas, será apresentada a mensagem abaixo.

Ao avançar, o aluno terá acesso ao Termo de Adesão. O aluno pode imprimir este Termo através do botão Imprimir
localizado na parte inferior da tela:

Ao avançar, o aluno conclui o processo de reserva de rematrícula. Nesta tela será apresentado o boleto para
pagamento em 48h.

No linck comprovante de matricula ficará disponível o requerimento de rematricula para acompanhamento.

Após a compensação do pagamento a situação irá atualizar para MC – Matricula Confirmada

Caso o pagamento não seja realizado, o processo de reserva de rematrícula será cancelado
automaticamente 05 (cinco) dias úteis após o vencimento do boleto e com isso poderá repetir o processo.

