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CRONOGRAMA DE MATRÍCULA
 09 a 20 de jan 2017
 24 de Jan a 02 de mar 2017
 06 a 17 de mar 2017

 Pré-matrícula online
 Consulta ao Resultado e Ajuste de Matrícula
 Matrícula Fora do Prazo

ATENÇÃO!



A realização da pré-matrícula é obrigatória para todos os estudantes, inclusive os que têm
pendência financeira.
Para a matrícula ser confirmada, é necessário que não exista pendência:
ACADÊMICA: Diploma da graduação, deverá ser entregue na Coordenação do Curso.
FINANCEIRA: O débito deverá ser regularizado no portal do estudante, clicando em “Portal
Financeiro” ou presencialmente na CAE. O boleto referente a mensalidade de janeiro/2017
somente estará disponível após a quitação da dívida. Quanto mais cedo o débito for negociado,
mais rapidamente a matrícula para o semestre 2017.1 será confirmada.



Após o dia 17 de março, não será possível efetivar a matrícula para o semestre letivo 2017.1.

CHEGOU A HORA DE FAZER A SUA MATRÍCULA
PRÉ-MATRÍCULA ONLINE (Período: 9 a 20 de janeiro de 2017)





Acesse o portal do estudante com usuário e senha e clique no banner de PRÉ-MATRÍCULA
ONLINE.
Você visualizará as disciplinas que poderá cursar no próximo semestre e também as disciplinas
optativas.
Selecione as disciplinas requeridas para o semestre letivo 2017.1 e finalize sua proposta de
matrícula.
Emita o boleto de janeiro/2017 e efetue o pagamento até 05/01/2017, sem juros e multas.

CONSULTA AO RESULTADO (Período: 24 janeiro de 2017)



O resultado da matrícula estará disponível no Portal do Estudante, no item “Ficha de Matrícula”.
Se houver vagas nas turmas selecionadas e a matrícula esteja com pendência financeira, sua
matrícula ficará com a situação “A confirmar” e sua vaga estará reservada até o dia 02 março de
2017.
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AJUSTE DE MATRÍCULA (Período: 24 janeiro a 02 março de 2017)
Etapa reservada apenas para os estudantes que: perderam o prazo para a efetivação da pré-matrícula e/ou
desejam fazer ajustes depois que foi confirmada a matrícula.




Reabra sua proposta no portal do estudante e realize os ajustes necessários.
Caso as disciplinas não estejam disponíveis no sistema online, preencha o requerimento eletrônico
de “Auxílio à Matrícula”, descreva detalhadamente a sua situação, e aguarde a resposta no Portal.
A matrícula será confirmada após a finalização da sua proposta, caso esteja regular
academicamente e financeiramente.

MATRÍCULA FORA DO PRAZO (Período: 06 a 17 mar 2017)
Etapa semelhante a anterior, podendo o estudante realizar sua proposta.
 Etapa semelhante a anterior, porém o estudante assumirá as faltas do período compreendido entre o
início das aulas e a data da efetivação da matrícula, conforme previsto na Resolução CONSUNI 005/2001.



No caso de matrícula após início das aulas, o estudante assumirá as faltas do período
compreendido entre o início das aulas e a data da efetivação da matrícula, conforme previsto na
Resolução CONSUNI 005/2001.
Após o período de matrícula, se não for identificado o pagamento do boleto bancário referente a
mensalidade de janeiro/2017 ou haja pendências financeiras e acadêmicas, a proposta de matrícula
será cancelada.

INFORMAÇÕES
 O vencimento do boleto das mensalidades não poderá ser alterado e haverá cobrança de multa e
juros.
 A finalização da proposta e o pagamento do boleto da mensalidade não garantem que a sua
matrícula será confirmada. Por isso, acesse o Portal do Estudante a partir do dia 24 de janeiro para
consultar o resultado.
 A segunda via dos boletos de pagamento da mensalidade estará disponível para impressão no
Portal do Estudante.
UNIFACS ATENDE
Esse canal de comunicação é destinado aos estudantes que desejam obter informações.
Salvador e Feira de Santana: 71 3021.2800
Dias e horários de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h e aos sábados das 7h às 16h.
CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ESTUDANTE - CAE
SALVADOR
Campus Stiep: Segunda à sexta-feira das 8h às 21h e aos Sábados das 8h às 17h.
Rua Dr° José Peroba, Ed. Civil Empresarial. STIEP
Campus Tancredo Neves – CTN: Segunda à Sexta-feira das 7h às 21h e aos Sábados das 8h às 12h.
Avenida Tancredo Neves, 2131. Caminho das Árvores
FEIRA DE SANTANA
Campus Santa Mônica: Segunda à Sexta-feira das 7h às 21h e aos Sábados das 8h às 12h.
Rua Rio Tinto, Nº 152. Santa Mônica.
2

