
 



 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
O que é rematrícula e qual a importância de 
efetivá-la? 
A rematrícula é a confirmação de que você 
seguirá em frente com seus estudos e acontece 
antes do início de cada período letivo. 
 
A renovação dentro dos prazos estipulados  
representa condição indispensável e obrigatória 
para a realização das Atividades Acadêmicas e 
garante sua inclusão nas disciplinas regulares  do  
semestre subsequente. 
 
Isso significa que a sua presença em sala de aula, 
a realização de provas e participação em 
atividades só serão validadas se você estiver 
com a sua rematrícula regularizada. Além disso, 
a não renovação pode se caracterizar como 
abandono do curso e acarretar perda de direito 
à vaga.  
 
E quais são os prazos para renovação de 
matrícula? 
Os prazos para renovação são determinados 
pelo Calendário Acadêmico e divulgados entre 
os alunos ao final de cada semestre. Assim, 
todos têm acesso às informações e aos prazos 
necessários para a renovação dentro dos 
períodos determinados. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Eu preciso pagar duas mensalidades? 
Não. Diferente do que era feito na escola, não 
se paga 2x a matrícula. Isso porque quando 
ingressa na Universidade, você paga a 
semestralidade do curso (janeiro a junho e 
julho a dezembro) e não somente as parcelas 
dos meses de estudos. 
 
E como faço para efetivar minha rematrícula? 
Para efetivar a sua rematrícula, é só pagar o 
boleto da primeira mensalidade do próximo 
semestre (janeiro para o 1º semestre e julho 
para o 2º semestre). Os boletos de Rematrícula 
estão disponíveis no seu portal do aluno e 
basta você fazer o pagamento para a sua 
Matrícula ser renovada automaticamente.  
 
 
Importante: Não ocorre Renovação 
Automática de Matrícula em casos de 
pendências financeiras e/ou de documentos 
de entrega obrigatória (Histórico Escolar e 
Certificado do Ensino Médio). Se ainda possui 
pendências, procure nossa Central de 
Atendimento ao Aluno. 
 

 

REMATRÍCULA 

O que fazer quando 
chegar a hora 


